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Capitolul 2.1 Luarea deciziilor
Introducere
Acest capitol investighează diferite abordări în luarea deciziilor. Oferă o înțelegere a proceselor de gândire care
stau la baza judecății și luării deciziilor, a deciziilor de prejudecăți care apar în mod obișnuit și a strategiilor de
îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor. De asemenea, este prezentat un proces decizional sistematic.

Obiectivele capitolului
La sfârșitul acestui capitol, veți putea sa:
• Diferențiați între deciziile programate și cele neprogramate.
• Înțelegeti procesul decizional
• Descrieți deprinderile cognitive în luarea deciziilor
• Înțelegeți cum să minimalizați părtinirea cognitivă în luarea deciziilor
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2.1.1: Luarea deciziilor
Luarea deciziilor poate fi definită drept alegerea unui curs de acțiune între alternative. Luarea deciziilor are loc
la toate nivelurile organizației și multe decizii se iau în fiecare zi. Unele decizii sunt mici și minore și pot fi
finalizate rapid, în timp ce altele sunt mai complicate și necesită o analiză mai detaliată. Putem distinge între
deciziile programate și cele neprogramate (Tabelul 1).

Deciziile programate
Deciziile programate sunt normale, zilnice, previzibile și familiare în experiență, deschise expertizei și pot fi
reduse la reguli de angajare sau de reguli de decizie. Deciziile programate se bazează pe informații ușor
accesibile; tind să fie bine structurate, rutine și repetitive în cazul în care regulile de decizie pot fi aplicate cu
ușurință. Exemple de decizii programate includ comandarea materiilor prime sau a consumabilelor de birou și
calcularea plăților pentru concedii, a plăților în caz de boală sau a plăților pentru concedieri, toate acestea
având loc frecvent.

Deciziile neprogramate
Deci, deciziile non-programate sunt noi și nestructurate. Ele sunt rare, imprevizibile și adesea nu sunt
susceptibile de experiență și o înțelegere a organizațiilor a lumii și, prin urmare, regulile de decizie stabilite
anterior nu pot fi aplicate. Cu alte cuvinte, organizația nu are proceduri sau dosare stabilite pentru a se ocupa
de decizie, ceea ce poate, prin urmare, să pară foarte complexă cu consecințe pe termen lung și necesită un
grad de judecată și creativitate. Exemple de decizii neprogramate includ decizia de a încerca o tehnologie
nedovedită sau de a se extinde într-o piață necunoscută anterior.
Tabelul 1 Caracteristicile deciziilor programate și neprogramate adaptate de la Tiernan & Morley (2013).

Caracteristică
Tipul problemei
Frecvența
Informație
Soluția se bazează pe

Programate
Bine structurat
Retina, repetitivă
Ușor disponibil, specific
Reguli de decizie și proceduri
stabilite

Neprogramate
Slab structurat
Nou, nefolositor
Puțin disponibil, incomplet
Judecata si creativitatea

Tiernan & Morley notează că, deși deciziile programate și neprogramate se disting clar, ele reprezintă un
continuum de la categoriile programate la cele neclasificate, mai degrabă decât exclusiv, cu multe decizii care
conțin elemente din fiecare categorie (2013).

Abordări la luarea deciziilor
Școală rațională de luare a deciziilor
Teoria fundamentală a luării deciziilor se concentrează pe raționalitate, favorizând logica, obiectivitatea și
analiza asupra subiectivității și înțelegerii. Procesul de luare a deciziilor raționale este un proces în mai multe
etape pentru a face alegeri între alternative:
1. Definiți situația sau problema care necesită o decizie.
2. Colectați toate datele relevante.
3. Identificați prin utilizarea expertizei soluțiile / deciziile potențiale.
4. Folosind criterii raționale alegeți decizia optimă.
5. Implementați cu o abordare organizațională de sus în jos.
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Modelul rațional presupune că există informații perfecte pe care să se bazeze o alegere, că există criterii
măsurabile pentru care pot fi colectate și analizate date și că în prezent există timpul, resursele și capacitatea
necesare pentru a evalua alternativele.
Acum știm că abordarea rațională a luării deciziilor nu este o viziune realistă asupra modului în care
organizațiile iau decizii. Unele decizii au un caracter programat și rațional; cu toate acestea, altele sunt mai
non-programate în natură.
Raționalitate mărginită
Teoria raționalității limitate, o teorie propusă de Herbert A. Simon, susține că raționalitatea unui individ este
limitată de informațiile pe care le are la dispoziție pentru a lua decizia, de timpul finit necesar pentru a lua o
decizie și de limitările factorii de decizie, experiența și abilitățile conceptuale.
Această teorie a fost propusă ca o modalitate mai cuprinzătoare de a înțelege procesul de luare a deciziilor.
Rationalitatea împărțită împărtășește opinia că procesul de luare a deciziilor este un proces pe deplin rațional;
cu toate acestea, aceasta adaugă condiția ca oamenii să acționeze pe baza unor informații limitate. Deoarece
factorii de decizie nu dispun de capacitatea și resursele necesare pentru a ajunge la soluția optimă, ei aplică
raționalitatea lor la un set de alegeri care au fost deja restrânse de absența unor informații și resurse
complete.
Observațiile cheie ale lui Simon au fost că datele sunt incomplete, subiective și în flux; timpul nu este niciodată
suficient pentru procesarea datelor; și abilitățile cognitive și experiența variază dramatic de către individ și
sunt de o valoare limitată atunci când se confruntă cu incertitudine. Pur și simplu, nu putem spune niciodată că
suntem raționali; raționalitatea noastră este limitată sau limitată de date, de timp și de cunoaștere.
Simon a afirmat de asemenea că indivizii tind să ia decizii prin satisfacerea (o combinație suficientă și
satisfăcătoare) mai degrabă decât optimizarea (1956). Deciziile sunt deseori destul de bune, având în vedere
costurile și constrângerile implicate.

Procesul de luare a deciziilor
În general, procesul de luare a deciziilor ne ajută să rezolvăm problemele prin examinarea alegerilor
alternative și luarea unei decizii cu privire la cea mai bună alegere sau cale de urmat. Folosirea unei abordări
sistematice este o modalitate eficientă de a lua decizii bine gândite și informate, care au un impact pozitiv
asupra obiectivelor pe termen scurt și lung ale afacerii. Procesul de luare a deciziilor de afaceri este împărțit în
șapte etape (ilustrat în figura 1).
Identificați decizia
Identificarea problemei sau oportunității în care este necesară o decizie este primul pas în luarea deciziilor.
Este important să se identifice în mod clar problema fundamentală și obiectivul care trebuie atins. Identificarea
deciziei care trebuie luată este un pas esențial care deschide calea pentru pașii următori
Adună informații
Luarea deciziilor necesită cercetare și este vital să colectați informații relevante înainte de a lua o decizie.
Această etapă a procesului identifică ce fel de informații sunt necesare, cele mai bune surse de informații,
modul de obținere a acestora și modul în care acestea vor fi utilizate. Sunt necesare cercetări adecvate pentru
a veni cu faptele necesare care vor ajuta la rezolvarea problemei.
Strângeți informații astfel încât să puteți lua o decizie bazată pe fapte și date. Acest lucru necesită o judecată
de valoare, care să determine ce informații sunt relevante pentru decizia la îndemână, împreună cu modul în
care o puteți obține. Întrebați-vă ce trebuie să știți pentru a lua decizia corectă, apoi căutați în mod activ pe
oricine care trebuie să fie implicat.
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Dezvoltați alternative
Situația de luare a unei decizii apare deoarece există multe alternative disponibile pentru aceasta. Prin urmare,
următorul pas după definirea problemei și colectarea de informații relevante este identificarea posibilelor căi
de acțiune sau alternative. Nu este nevoie să vă limitați la opțiuni evidente, dar puteți folosi abilități creative și
puteți veni cu noi alternative.
Evaluați alternativele
În acest pas, trebuie să analizați fiecare dintre alternativele pe care le-ați identificat. Ar trebui să găsiți și să
articulați avantajele și dezavantajele fiecăruia folosind cercetarea pe care ați adunat-o. În această etapă,
puteți, de asemenea, să filtrați opțiunile care sunt imposibile sau nu servesc scopului dvs. Evaluarea fiecărei
opțiuni și plasarea alternativelor într-o ordine de prioritate va ajuta în continuare în acest proces de filtrare.
Luați decizia
Aceasta este etapa în care analiza finalizată în etapele anterioare va duce la o decizie corectă. După ce ați
cântărit și ați evaluat dovezile, sunteți acum în poziția de a selecta cea mai potrivită alternativă. Puteți selecta
chiar și o combinație a acestor alternative.
Implementați soluția
Următorul pas evident după alegerea unei opțiuni este implementarea soluției. Doar luarea deciziei nu va oferi
rezultatul necesar, mai degrabă, acum trebuie să efectuați decizia pe care ați făcut-o. Acesta este un pas foarte
important, deoarece toți cei implicați în implementarea unei soluții ar trebui să știe despre implicații. Acest
lucru este esențial pentru decizia de a oferi rezultate reușite.
Revizuire
Doar luarea unei decizii și punerea în aplicare a acesteia nu este sfârșitul procedurii decizionale. Este important
să monitorizați decizia după ce este implementată. În acest stadiu, trebuie să țineți cont de progresele
realizate prin implementarea soluțiilor. Este posibil să fie necesar să măsurați rezultatul implementat față de
standardele dvs. așteptate. De asemenea, monitorizarea soluțiilor dintr-o etapă timpurie vă poate ajuta să vă
modificați deciziile, dacă observați o abatere a rezultatelor de la așteptările dvs.

Figura 1 Sapte etape de luare a deciziilor

Sensibilități cognitive în luarea deciziilor
Atunci când oamenii iau decizii, există întotdeauna pericolul ca ei să-și aducă propriile vederi, opinii și
prejudecăți cognitive în datele pe care le văd. Dezavantajele în modul în care credem că pot fi obstacole
majore în orice proces de luare a deciziilor. Deversările distorsionează și perturbă examinarea obiectivă prin
introducerea de influențe în procesul de luare a deciziilor. De obicei nu suntem conștienți de prejudecățile care
ne pot afecta judecata.
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Liedtka (2015) a efectuat o revizuire a literaturii cu privire la părțile cognitive care identifică mai multe
influențe cognitive proeminente și bine documentate, cu consecințe negative asupra procesului de luare a
deciziilor - în special atunci când obiectivul este inovarea. Acestea includ:
Disponibilitate la prejudecati
Cei care iau decizii subevaluă opțiuni care le sunt mai dificil de imaginat. Deoarece familiaritatea unei idei
poate fi invers proporțională cu noutatea sa, aceasta conduce la o preferință pentru soluții mai incrementale.
Proiecția prejudecatii
Tendința de a proiecta prezentul în viitor (Loewenstein și Angner, 2003) are ca rezultat predicții prea regresive
și prea părtinitoare față de prezent. Gilbert, Gill și Wilson (2002) descriu un comportament similar numit
presentism, pe care îl definesc ca fiind "tendința de a supraevalua măsura în care experiența viitoare a unui
eveniment se va asemăna cu experiența actuală a unui eveniment". factorii de decizie care au trecut în
încercările de a-și imagina un nou viitor împiedică dezvoltarea unor idei noi, precum și o evaluare corectă a
probabilității lor de succes.
Eroarea planificării
Chiar și atunci când factorii de decizie reușesc să creeze idei noi, ei sunt prea optimisti în privința modului în
care aceste idei vor fi bine primite din cauza termenilor Kahneman și Tversky (1979) "eroare de planificare".
Această tendință spre o perspectivă roșie a viitorului este bună documentate. În mai multe studii, oamenii
descriu în mod obișnuit trecutul lor ca fiind echilibrați și constau atât în evenimente pozitive, cât și negative,
dar prezic că viitorul lor constă în evenimente copleșitoare și pozitive. Aceste opinii rareori includ considerații
ale eșecurilor.
Confirmarea ipotezei de prejudecata
Această înclinație apare atunci când factorii de decizie caută dovezi care confirmă credințele lor deținute
anterior, reducând sau diminuând impactul dovezilor în sprijinul unor concluzii diferite. Este tendința de a
căuta, de a prefera și de a folosi informații care să confirme o viziune preexistentă asupra unui lucru, în care
dorința de a vedea confirmările noastre ca fiind realitate poate să ne copleșească dorința de a lua o decizie
bazată pe fapte sau date.
În mod similar, Ditto și Lopez (1992) au demonstrat că factorii de decizie folosesc diferite niveluri de
intensitate în prelucrarea informațiilor în concordanță cu preferințele lor față de ceea ce contravine
percepțiilor lor preconcepute. Informațiile care provoacă orice percepție sunt mult mai probabil să fie
examinate în mare măsură decât informațiile care sunt de acord cu soluția preferată, iar explicațiile alternative
care permit factorilor de decizie să ignore aceste date dezamăgitoare sunt deseori urmărite.

Cum se minimizeaza prejudecata cognitivă
Adunați cât mai multe date posibil. Cu cât mai multe decizii se bazează pe date, cu atât mai puțin se bazează
pe prejudecăți sau structuri de putere înrădăcinate. Deciziile pot fi greu de făcut atunci când nu avem
suficiente date și / sau nu avem suficientă experiență. Deciziile pot fi, de asemenea, dificile atunci când avem
valori și priorități conflictuale pentru rezultatele unei decizii. Este benefic să căutați un mentor sau o sursă
credibilă în cadrul organizației dvs. - cineva care vă poate oferi perspectivă și îndrumare. S-ar putea să aibă
datele sau experiența pe care le lipsește.

Sumarul capitolului
Rolul datelor este o fază critică a unui proces decizional de succes. Organizațiile de succes au demonstrat că
utilizarea înțeleaptă a analizelor adecvate pe datele disponibile le-a ajutat să-și îmbunătățească afacerea și să
profite de oportunități. După cum ați văzut, procesul de luare a deciziilor este pur și simplu un proces de
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alegere dintre soluțiile alternative pentru a rezolva o problemă, iar cercetarea contribuie la generarea de
alternative viabile pentru luarea unor decizii eficiente.

Activitatile capitolului
Activitatea 1: Sensibilități cognitive în luarea deciziilor
Detalii despre sarcină
Accesați formularul de discuție
• Descrieți, cu titlu de exemplu, o prejudecată cognitivă în luarea deciziilor și explicați cum puteți
minimiza această părtinire.
Raspuns
• Răspundeți cel puțin unei persoane care detaliază ceea ce ați învățat și cum poate fi aplicat
organizației dvs. și în special pentru locul de muncă.

Întrebări de autoevaluare a capitolului
Intrebarea 1
Descrie cei șapte pași în procesul de luare a deciziilor de afaceri.

Capitolul răspunde la întrebările de autoevaluare
Raspuns 1
 Procesul de luare a deciziilor de afaceri este împărțit în șapte etape.
 1. Identificați decizia
 2. Strângeți informațiile
 3. Dezvoltarea alternativelor
 4. Evaluați alternativele
 5. Luați decizia
 6. Implementați soluția
7. Revizuire

Bibliografia capitolului
Simon, Herbert A. (1956) Rational Choice and the Structure of the Environment. Psychological Review, 63(2):
129-138.
Tiernan, D. & Morley, M. (2013) Modern Management: Theory and Practice for Students in Ireland, 4th Ed. Gill
Books
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Capitolul 2.2 Culegerea datelor
Introducere
Analiza datelor și dezvoltarea de noi idei de afaceri prin utilizarea constatărilor din analiza datelor este
importantă. În primul rând, o afacere trebuie să aibă acces la date. În general, datele sunt conduse din diferite
resurse (text, video, audio etc.). Poate proveni din resursele interne, colectate în cadrul companiei prin
instrumente, mașini, senzori sau anchete interne. Pot exista și alte resurse externe: mass-media sociale,
statistici oficiale sau resurse comerciale.
Colectarea datelor este un proces de colectare a datelor din toate sursele relevante pentru a găsi răspunsuri la
problema de cercetare, a testa ipoteza și a evalua rezultatele. Această unitate prezintă principalele considerații
care pot apărea în timpul procesului de colectare a datelor. Cum se colectează datele depinde de mulți factori,
inclusiv contextul, scopul colectării datelor și natura și dimensiunea organizației.

Obiectivele capitolului
La sfârșitul acestei unități, veți putea sa:
• Diferențiați între date, informații, cunoștințe și înțelepciune
• Descrieți sursele de date
• Diferențiați între tipurile de date
• Descrieți instrumentele și tehnicile calitative și cantitative de colectare a datelor
• Elaborarea unui plan de colectare a datelor și identificarea pașilor implicați în colectarea datelor
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2.2.1 Colectarea datelor
Cercetarea are o abordare sistematică a generării de cunoștințe și poate fi văzută ca o serie de activități legate
între ele, de la un început până la capăt, a se vedea figura 2 pentru o ilustrare. În modulul 1 ați lucrat și ați
explorat pașii de la 1 la 4 ai procesului de cercetare. Următorul pas este să colectați datele pe care le solicitați.

Figura 2 Activități în procesul de cercetare

Colectarea de date este abordarea sistematică de colectare a datelor dintr-o varietate de surse. Orice date pe
care le colectați ar trebui să fie rațional conectate la obiectivele și obiectivele SMART definite în propunerea de
proiect. Principala atenție este să vă asigurați că toate datele colectate sunt date de calitate și că acestea vor
scoate în evidență problema sau oportunitatea pe care ați identificat-o. Trebuie depuse eforturi pentru a
colecta date exacte. Pentru a asigura acuratețea datelor, trebuie să acordați o mare importanță modului în
care sunt colectate datele.
Atunci când colectați date, trebuie să fiți clarificat despre întrebările la care doriți să răspundă datele.
Evans și Lindsay (2005) sugerează următoarele întrebări:






Ce întrebări încercați să răspundeți?
Ce tip de date aveți nevoie pentru a răspunde la întrebări?
Unde puteți găsi datele?
Cine poate furniza datele?
Cum puteți colecta datele cu un efort minim și cu șanse minime de eroare?

Diferențiați între date, informații și cunoștințe
Piramida de informații-cunoaștere-înțelepciune (DIKW), a se vedea figura 2, descrisă de teoreticianul de
management și teoretician organizator Russell Ackoff în anii 1980, arată relația dintre date, informații,
cunoștințe și înțelepciune. Acest model se bazează pe presupunerea că datele pot fi folosite pentru a crea
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informații, pot fi folosite informații pentru a crea cunoștințe, iar cunoștințele pot fi folosite pentru a crea
înțelepciune.

Figura 3 Modelul DIKW (Ackoff, 1989)

Date
Datele, care formează baza piramidei, sunt datele brute. Măsurătorile, jurnalele serverului, evenimentele
comportamentului utilizatorilor etc. sunt exemple de date. Este neorganizat și neprelucrat. Datele sunt text
static, numere, cod sau alte semne sau semnale care nu includ în mod necesar altceva.
informație
Informațiile sunt deduse din date. Atunci când aplicăm sisteme de organizare și clasificare a datelor, putem
transforma aceste date nestructurate în Informații. Întrebarea "Ce", "Când" și "Cine" poate fi răspuns în
această etapă de informare. Pe scurt, informațiile sunt date cu semnificație.
Cunoasterea
Cunoștințele sunt create atunci când se aplică sau se pun în aplicare informații. Atunci când informația este
îmbogățită cu informații și valori, devine cunoaștere.
Înţelepciune
Înțelepciunea adaugă valoare cunoașterii, extinzându-l astfel încât să informeze hotărârile solide și deciziile
ghidate.

Surse de date
Colectarea de date este procesul de colectare a datelor. De unde provin datele, adică sursa datelor determină
dacă acestea sunt date primare sau date secundare. Datele primare sunt cele colectate pentru prima dată de
către cercetător, în timp ce datele secundare se referă la datele deja colectate de alții.
Datele primare
Datele primare sunt originale în natură și sunt legate direct de oportunitate, problemă sau problemă. Datele
primare sunt cele colectate prin diverse metode cum ar fi experimente, interviuri, sondaje, chestionare etc.
Date secundare
Datele secundare sunt informații care au fost colectate de alții și pot fi interne sau externe organizației. Datele
secundare interne constau în informații colectate în cadrul propriei organizații sau la locul de muncă și pot fi
conținute în valori, rapoarte de vânzări, mașini, sisteme informatice sau alți angajați pot avea aceste informații
(de exemplu, declarații financiare, detalii despre clienți, rapoarte și feedback de la un distribuitor, comerciant
cu amănuntul și distribuitor și sistemul de informații de gestiune).
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Datele secundare externe constau în informații colectate în afara organizației dvs. și pot fi conținute în
rapoarte de referință, ziare, rapoarte de cercetare, sondaje de piață, organizații membre sau concurenții dvs.,
furnizori sau clienți pot avea aceste informații.

Tipuri de date
Există o distincție fundamentală între două tipuri de date: calitative și cantitative. Modul în care le definim în
mod tipic, numim date "cantitative" dacă este în formă numerică și "calitativă" dacă nu este.
Date calitative
Datele calitative se referă la caracteristici și descriptori care nu pot fi măsurate cu ușurință, dar pot fi observate
subiectiv - cum ar fi mirosurile, gusturile, texturile, atractivitatea și culoarea și sunt adesea denumite date
categorice. De obicei, datele calitative sunt sub formă de cuvinte, dar pot include și orice informație care nu
are formă numerică, cum ar fi fotografii, înregistrări video și înregistrări sonore. Variabilele calitative produc
date care pot fi clasificate în funcție de asemănările sau diferențele în natură, de exemplu:
Tip de defecțiune: Cusur, Contracție, Flash, Cavități
Sex: bărbat sau feminin
Calitatea serviciilor: excelente, bune, corecte, sărace
Culoarea mașinilor: maro, roșu, galben, verde, albastru
Potențiale forțe
Datele calitative excelează la "povestea" din punctul de vedere al participantului și pot ajuta pe alții să
înțeleagă mai bine problema sau problema prin furnizarea detaliilor descriptive bogate care explică contextul
uman al rezultatelor numerice.
Slăbiciuni potențiale
Percepția că precizia datelor calitative poate fi influențată de mărturii false, subiective sau manipulate, cu
toate acestea, date calitative bune culese folosind metodele acceptate de colectare a datelor, pot aborda
impactul acestor factori. În funcție de natura și mărimea proiectului, precum și de sofisticarea metodelor și a
analizelor utilizate, colectarea datelor calitative poate dura o perioadă semnificativă de timp, poate fi o muncă
intensă și rezultatele obținute nu pot fi destul de generale pentru luarea deciziilor.
Date cantitative
Datele cantitative se referă la numere și lucruri, care pot fi măsurate obiectiv, cum ar fi înălțimea, lățimea,
lungimea, temperatura, prețurile, suprafața, volumul și durata. Datele cantitative indică câte și câte. Există
două tipuri de date cantitative:
• Discrete, dacă măsurați câte sunt
• Continui, dacă măsurați cât de multe
Variabilele cantitative sunt întotdeauna numerice, de exemplu:
• Numărul de unități defecte dintr-un lot
• Greutatea unui pachet gata de livrare
Observați că există două tipuri diferite de date numerice în exemplul de mai sus. Numărul de unități defecte
dintr-un lot nu poate avea decât o valoare a întregului număr; care este 0, 1, 2, etc. Cu toate acestea,
greutatea unui pachet poate avea orice valoare și nu trebuie să fie un număr întreg; care este 1,45, 2,678, 3,
4,0987, etc.
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O variabilă discretă poate presupune doar un număr finit sau numărare de valori - adică "Câți?" O variabilă
continuă poate presupune un număr infinit de valori, nu neapărat numere întregi, ci un număr între două
numere întregi - adică zecimale sau fracții. O variabilă continuă măsoară "Cât?
Potențiale forțe
Perceput a fi mai credibil și mai fiabil decât datele calitative din cauza utilizării numerelor, care sunt văzute ca o
sursă obiectivă de date. Acest lucru nu este neapărat cazul. Acuratețea datelor cantitative poate fi influențată
de manipularea și părtinirea cercetătorului, printre alți factori, dacă nu este verificată prin utilizarea metodelor
acceptate de colectare a datelor.
Datele cantitative excelează în rezumarea, organizarea și compararea unor cantități mari de informații și în
trasarea unor concluzii generale despre un subiect de cercetare de interes. Datele cantitative pot ajuta la
măsurarea progresului și succesului și sunt bune în identificarea tendințelor și determinarea amplorii unui
subiect de cercetare de interes.
Slăbiciuni potențiale
O concentrare asupra numerelor și clasamentelor poate simplifica excesiv sau duce la o înțelegere inexactă a
situațiilor complexe, cu excepția cazului în care contextul mai larg este înțeles.

2.2.2 Metode de colectare a datelor
Metodele de colectare a datelor pot fi clasificate fie ca fiind cantitative sau calitative. Abordările calitative
urmăresc să abordeze modul "cum" și "de ce" și tind să utilizeze metode nestructurate de colectare a datelor
pentru a explora pe deplin subiectul. Metodele calitative includ grupuri de focus, discuții de grup și interviuri.
Abordările cantitative, pe de altă parte, abordează "ce" din program. Ei folosesc o abordare sistematică
sistematică.
Metode calitative de colectare a datelor
Explorari în natură, aceste metode sunt în principal preocupate de obținerea de informații și de înțelegere pe
motive și motivații fundamentale. Aceste metode sunt, de asemenea, folosite pentru a descoperi tendințele în
gândire și la opiniile lor, și se aruncă mai adânc în problema sau subiectul. Sunt prezentate aici patru metode
cheie de colectare a datelor calitative, cu punctele lor forte și limitări descrise în tabelul 2 (adaptat de Paradis
et al, 2016).
întrebări sondaj de tip deschis
Sondajele calitative cer întrebări deschise și sunt ideale pentru a documenta percepțiile, atitudinile,
convingerile sau cunoștințele într-un eșantion clar, predeterminat de indivizi. Ele sunt un instrument bogat
pentru colectarea feedback-ului bogat. Întrebările "bune" de tip deschis ar trebui să fie suficient de specifice
pentru a oferi răspunsuri coerente între respondenți, dar suficient de largi pentru a invita un spectru de
răspunsuri. Sondajele calitative solicită comentarii, feedback, sugestii și alte răspunsuri. Datele de sondaj
calitativ pot fi analizate utilizând o serie de tehnici.
Interviu deschis
Interviurile sunt folosite pentru a culege informații de la persoane fizice utilizând o serie de întrebări
predeterminate sau un set de domenii de interes. Interviurile sunt adesea înregistrate și transcrise. Ele pot fi
structurate, semi-structurate sau nestructurate; ei pot urma fie un scenariu bine scris, care imita un sondaj, fie
poate fi inspirat dintr-o mulțime de întrebări care îi invită pe intervievați să se exprime mai liber. Intervievatorii
trebuie să asculte în mod activ și să pună la îndoială, să investigheze și să îndemne în continuare să colecteze
date mai bogate. Interviurile sunt ideale atunci când sunt folosite pentru a documenta conturile participanților,
percepțiile sau povestirile despre atitudini față de răspunsuri și răspunsuri la anumite situații sau fenomene.
Datele interviului sunt adesea folosite pentru a genera teme, teorii și modele. Multe întrebări de cercetare
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cărora li se poate răspunde prin sondaje pot fi de asemenea răspunse prin interviuri, însă interviurile vor
genera în general date mai bogate și mai detaliate decât sondajele. Interviurile, totuși, necesită mai mult timp
și resurse pentru a conduce și a analiza.
Pregătiți un ghid de interviu
Un ghid de interviu nestructurat sau semistructurat poate include doar una sau câteva întrebări
predeterminate care să permită intervievatorului să exploreze problemele prezentate de intervievat. În
schimb, un ghid de interviu structurat include în mod obișnuit întrebări predeterminate exprimate în același
mod pentru toți intervievații, cu scopul de a provoca răspunsuri la aceleași fraze.
Un ghid de interviu este o listă de subiecte sau întrebări pe care intervievatorul speră să le acopere în timpul
unui interviu. Se numește un ghid deoarece este pur și simplu că - este folosit pentru a ghida intervievatorul,
dar nu este pus în piatră.
• Adresați-vă întrebările pentru a vă ajuta să răspundeți la întrebarea dvs. de cercetare și asigurați-vă
că toate întrebările sunt relevante.
• Încercați să aveți o secvență a întrebărilor sau a subiectelor, grupându-le în teme care urmează o
secvență logică, însă asigurați-vă că puteți deplasa cu ușurință înainte și înapoi între întrebări sau zone
tematice, deoarece intervievatorul dvs. poate trece în mod natural la un alt subiect
• Asigurați-vă că întrebările dvs. sunt clare și ușor de înțeles - utilizați numai limba tehnică sau
academică dacă sunteți sigur că intervievatul dvs. va înțelege ce vă referiți
• Nu puneți întrebări de bază. Asigurați-vă că oamenii sunt liberi să-și dea propriile răspunsuri sincere.
Pregătiți-vă pentru interviu
1.

2.

3.

4.

1. Atunci când vă pregătiți pentru interviuri calitative, este important să fiți familiarizați cu
echipamentul de înregistrare a datelor utilizat. Locul de desfășurare al interviului ar trebui, de
asemenea, să fie luat în considerare deoarece ar putea afecta colectarea datelor. Recomandăm
interviurile să se desfășoare într-un moment și în locul confortului respondenților, într-un cadru
confortabil, fără nici o întrerupere și zgomot.
2. Efectuarea unui interviu calitativ de cercetare înseamnă că este posibil să cereți intervievaților dvs.
să reflecteze asupra unor chestiuni care sunt potențial importante pentru ei. Prin urmare, trebuie să
vă dezvoltați ghidul de interviu în prealabil și să desfășurați cel puțin un interviu de testare.
3. Este de obicei o idee bună să deschideți interviul cu câteva întrebări "ușoare" pentru a face
intervievatul confortabil și pentru al familiariza cu subiectul interviului. O întrebare precum "Mai este
ceva ce ați dori să adăugați?" Poate fi o întrebare potrivită.
4. Vorbiți mai puțin și ascultați mai mult. Intervievatorii ar putea avea nevoie să vorbească mai puțin
și să permită tăcerea să acționeze ca un catalizator care va conduce conversația înainte. În mod activ,
ascultarea interlocutorului înseamnă respectarea tăcerii și identificarea unor astfel de momente
silențioase ca o oportunitate pentru o reflecție continuă.

Înainte de interviu
Locație: Găsiți un spațiu liniștit și privat în care să efectuați un interviu neîntrerupt (de exemplu, o cameră de
rezervă adecvată care nu este utilizată). Aveți grijă să fiți de acord să interviți pe cineva în propriul birou,
deoarece pot apărea apeluri telefonice sau întreruperi frecvente; traficului, mașinilor sau zgomotului de fond,
ceea ce face ca vorbirea să fie inadecvată. Ar trebui să luați în considerare închiderea ușilor sau a ferestrelor,
oprind încălzitoarele zgomotoase și ventilatoarele.
Tipuri de întrebări
Interviurile calitative utilizează întrebări deschise, care sunt întrebări pe care un cercetător le pune dar nu
oferă opțiuni de răspuns. Întrebările deschise sunt mai solicitante decât participanții la întrebări închise,
deoarece aceștia solicită participanților să vină cu propriile cuvinte, fraze sau sentințe pentru a răspunde.
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Mai jos sunt exemple de diferite tipuri de întrebări care ar putea fi utilizate. Țineți cont de acestea atunci când
scrieți ghidul de interviu:
• Introducerea întrebărilor: "Puteți să-mi spuneți despre ...?" Sau "De ce ați ...?"
• Următoarele întrebări: "Puteți să mai spuneți ceva despre asta?" sau "Ce vroiai să spui prin. . .? "; sau "Puteți
să-mi dați un exemplu ...?"
• Specificarea întrebărilor: "Ce ați făcut atunci?" sau "Cum a reacționat la ceea ce ați spus? „
• Structurarea întrebărilor: "Aș dori să trec la un subiect diferit".
• Importanța tăcerii.
• Interpretarea întrebărilor: "Vrei să spui că ...?" sau "Este corect că ...?"
Grupuri tinta
Grupurile de interes sunt utilizate pentru a aduna informații într-un set de grup, fie prin întrebări predefinite
de interviu pe care moderatorul le cere participanților la rândul lor, fie printr-un script pentru a stimula
conversațiile în grup. Grupurile de interese, de asemenea, permit cercetătorilor să surprindă reacțiile
participanților la comentariile și perspectivele comune ale altor participanți și, prin urmare, sunt o modalitate
de a surprinde asemănările și diferențele de vedere. Numărul de grupuri de focus necesitate va varia în funcție
de întrebările adresate și de numărul diferitelor părți interesate implicate. Numărul tipic de participanți pe
fiecare grup de discuții, pentru a genera o discuție bogată, permițând tuturor membrilor să vorbească, este de
la 6 la 8 persoane
Observaţii
Observarea este o metodă de colectare a datelor prin observarea oamenilor în situații și setări naturale.
Observațiile ne permit să investigăm și să documentăm ce fac oamenii - comportamentul lor de zi cu zi - și să
încerce să înțeleagă de ce o fac, mai degrabă decât să se concentreze asupra propriilor percepții sau amintiri.
Există diferite tipuri de observații, inclusiv observarea participanților și observarea neparticipantă. Participarea
observatorului este atunci când un cercetător este implicat în activitatea pe care o observă. De exemplu,
cercetătorul este un participant la un atelier de formare și observă ceva despre acest grup. În observația
neparticipantă, cercetătorul este separat de activitate.
Informațiile adunate folosind tehnici de observare diferă de intervievare, deoarece observatorul nu pune în
mod activ întrebările respondentului. Datele observabile pot include totul de la cercetarea pe teren, în cazul în
care cineva trăiește într-un alt context sau cultură pentru o perioadă de timp (observație participantă), la
fotografii care arată interacțiunea dintre furnizorii de servicii și utilizatorii de servicii (observație directă).
Datele pot fi înregistrate în multe feluri ca interviurile (note, audio, video) și prin imagini, fotografii sau desene.
Tabelul 2 Punctele forte și limitările metodelor de colectare a datelor calitative (adaptate de Paradis et al,
2016)
Metoda

Puncte forte

Sondaje (care
utilizează
întrebări
deschise)

• Numărul mai mare de participanți
• Poate asigura cu ușurință
anonimatului participanților
• Pot permite abordarea unor
întrebări specifice

Interviuri

• Participanții pot împărtăși punctul
lor de vedere și poveștile folosind

Limitări
• Necesită abilitatea de a elabora întrebări de
anchetă care nu implică participanți
• Nu urmați răspunsurile în timp real
• Întrebările deschise sunt adesea răspicate slab
și neuniform și lipsesc bogăția de interviuri
• Oboseala studiului
• Măsoară comportamentele și atitudinile autoevaluate ale participanților, care nu sunt
întotdeauna reprezentări corecte ale
comportamentelor și atitudinilor lor reale
• Abilitatea limitată de a interpreta contextul /
cauzalitatea
• Abilitatea limitată de a se adapta rapid la
problemele apărute
• Complexitatea participanților și a comunicării
poate duce la neînțelegeri și interpretări greșite.
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vocea proprie
• Analiza poate începe odată cu
efectuarea de interviuri, iar procesul
de culegere a datelor este rafinat
pentru a furniza date de calitate
superioară.
• Procesul iterativ de intervievare
permite cercetătorilor să cerceteze
participanții pe teme emergente.
Interviurile sunt, prin urmare, mai
flexibile decât sondajele.

Grupuri tinta

• Grupurile de participanți sunt
adesea mai utile decât persoanele
fizice, oferind o perspectivă bogată,
multidimensională asupra unei
situații.
• Sunt limitate în timp și astfel
consumă mai puțin timp decât
observațiile.

Observatii

• Concentrați-vă pe comportamentul
real, mai degrabă decât pe
recollegerea comportamentului

• Captează doar percepțiile, comportamentele
auto-evaluate și atitudinile și, prin urmare, nu
pot fi reprezentări corecte ale comportamentului
real
• Necesită abilitatea de a conduce și de a analiza
• Câștigă mai multă cantitate de date decât
sondaje
• Poate fi costisitoare și consumatoare de timp

• Este posibil ca anumiți participanți să nu fie
dispuși să împărtășească în public experiențele și
gândurile lor.
• Selectarea participanților este esențială pentru
obținerea unei game largi de perspective asupra
subiectului de interes.
• Necesită moderatori calificați, mai ales atunci
când subiectele sunt controversate sau când
anumite personalități sunt greu de gestionat (de
exemplu, personalități dominante sau
dominatoare, indivizi tăcuți, personaje
oponențiale)
• Transcrierea / luarea de note poate fi o
provocare. Utilizarea comunicării nonverbale a
participanților ca date ar putea fi utilizată pentru
analiză. Indiferent dacă aceste date sunt
colectate, ar trebui să fie determinate înainte de
timp.
• Necesită calificare și timp
• Deseori perceput a fi de fiabilitate redusă și
generalizabilitate datorită naturii sale subiective:
observatorul este instrumentul de colectare a
datelor
• Deseori a sugerat că observatorii comportă
părtinitorii participanților
• O perspectivă limitată asupra gândurilor și
convingerilor care comportă comportamente, cu
excepția cazului în care observatorul depune
eforturi pentru a colecta interviuri cheie
informatoare / pe zbor

Metode cantitative de colectare a datelor
Metodele cantitative de colectare a datelor utilizează date măsurabile pentru a formula fapte și a descoperi
modele. Metodele cantitative sunt mult mai structurate decât metodele de colectare a datelor calitative și
includ diferite forme de sondaje - sondaje online, sondaje de opinie, sondaje mobile, interviuri față-în-față,
interviuri telefonice, studii longitudinale, sondaje online și observații sistematice.
Sondaje / chestionare cantitative
Studiul este cel mai frecvent utilizat proiect de cercetare cantitativă. Sondajele pot lua mai multe forme în care
metodele de colectare includ chestionare, interviuri sau o combinație a acestora. Sondajele folosesc adesea
chestionarul ca instrument de colectare a datelor. Un studiu al întregii populații ar fi cunoscut ca un
recensământ. Cu toate acestea, în general, anchetele sunt limitate la un eșantion reprezentativ din grupul
potențial despre care cercetătorul este interesat, din motive de practicitate și rentabilitate.
Principalele metode de colectare a datelor din sondaj includ interviuri și chestionare și sunt concepute pentru
a colecta informații de la un număr mic de persoane pentru a fi reprezentative pentru un număr mai mare de
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persoane care urmează să fie studiate. Sondajele pot fi lungi sau scurte. Acestea pot fi efectuate personal, prin
telefon, prin poștă sau prin Internet, utilizând programe bazate pe internet, cum ar fi SurveyMonkey, sau o
combinație. Chestionarele constau în același set de întrebări care sunt solicitate în aceeași ordine și în același
mod pentru ca aceleași informații să poată fi adunate.

Cele mai bune practici în proiectarea chestionarului
• Utilizați scale de interviuri pentru întrebări, care pot identifica din greșeală respondenții (de
exemplu vârsta, experiența și salariul).
• Nu folosiți niciodată jargonul tehnic sau acronimele pe care respondenții nu le pot înțelege.
• Nu utilizați dublu negativ: în general, este o idee bună să evitați cu totul negativul întrebărilor.
• Nu întrebați niciodată două întrebări în același timp!
• Păstrați întrebări specifice.
• Nu părtiniți sau nu conduceți respondentul.
• Întotdeauna verificați-pilot pentru a determina timpii de finalizare și pentru a descoperi
ambiguitățile, repetițiile sau neînțelegerile necunoscute până acum: obiectivul este întotdeauna
maximizarea ratei de răspuns.
• Nu transmiteți niciodată un chestionar într-un forum de grup deschis sau necontrolabil; să circule
într-o manieră care minimizează părtinirea.
• Nu puneți niciodată în aplicare un chestionar într-un vid de informare: subliniați necesitatea și
valoarea completă a respondenților.
• Furnizați întotdeauna un mod confidențial de returnare a chestionarului (de aici se utilizează adesea
măsurători online).
• Nu circulați niciodată într-o zi de luni și într-o măsură mai mică, vineri.
• Utilizați mementouri dacă aveți nevoie, dar nu prea multă presiune!
Interviuri cantitative
Interviurile pot fi utilizate pentru a aduna date cantitative și pot fi efectuate prin telefon, computer sau
personal și sunt o formă de cercetare mai personală decât chestionarele. Interviul este mai structurat decât
atunci când se colectează date calitative, cuprinzând un set pregătit de întrebări standard.
Observație cantitativă
Datele pot fi colectate prin observații sistematice, de exemplu prin numărarea numărului de utilizatori prezenți
și care accesează în prezent servicii într-o anumită zonă sau a numărului de servicii care sunt utilizate într-o
locație desemnată.
Experimentele
Aceste metode implică manipularea unei variabile independente, menținând în același timp un grad de control
diferit față de alte variabile, cel mai probabil cele dependente. De obicei, acest lucru este folosit pentru a
obține date care vor fi utilizate mai târziu pentru analiza relațiilor și corelațiilor. Cercetările cantitative folosesc
de multe ori experimente pentru colectarea datelor, iar exemplele tipurilor de experimente includ
experimente de laborator, experimente în câmp, experimente naturale și Proiectarea Experimentelor (DOE).
Rezumat și metode suplimentare de colectare
Un rezumat al metodelor primare de colectare a datelor utilizate în medii de afaceri, inginerie și de fabricație
împreună cu unele tehnici generice sunt prezentate în Tabelul 3.
Tabelul 3 Rezumatul metodelor de colectare a datelor primare
Metoda

Detalii

Mai multe informatii
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Sondaj

Puteți alege să chestionati parteneri, furnizori, clienți
sau angajați în probleme de companie.

http://gradnyc.com/wpcontent/uploads/2
012/08/GNYC_Academy_Workshop
3_Conducting Survey Research.pdf

Interviu

Puteți alege să vorbiți cu parteneri, furnizori, clienți și
angajați despre cum să îmbunătățiți un anumit proces
de lucru

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

Grupul tinta

Grupurile tinta vă permit să intervievați sau să adunați
perspectivele mai multor persoane în același timp.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC2550365/pdf/bmj00603 0031.pdf

Proiectarea
experimentelor
(DoE)

Un proiect experimental care este un mod structurat și
organizat de efectuare și analiză a testelor controlate
pentru a evalua factorii care afectează o variabilă de
răspuns.

https://www.jhuapl.edu/techdigest/td/td
2703/telford.pdf

Modul de eșec și
efectul de analiză
(FMEA)

O abordare structurată pentru a descoperi eventualele
defecțiuni care ar putea exista în proiectarea unui
produs sau a unui proces.

https://videos.asq.org/quality-tool-fmea
http://people.ucalgary.ca/~design/engg25
1/First%20Year%20Files/fmea.pdf

Modul de variație
și analiza efectului
(VMEA)

Identifică cauzele variației în cadrul unui proces

https://www.chalmers.se/en/departments
/math/centres/gmmc/research
programme/riskreliabilityquality/Docume
nts/Johannesson.pdf

Tabele de control

Oferă un mijloc de a identifica dacă procesul dvs. este
supus unei variații

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/na
vy/bpi_manual/mod10control.pdf ;
https://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/Ch
anceEnc/Ch13.pdf

Capacitatea
procesului

Determină capacitatea unui proces de a satisface
cerințele de toleranță ale clienților.

https://www.youtube.com/watch?v=fo1C
T 0DZAsE

Performanţă
măsurare / date
metrice

Prin identificarea modului în care compania dvs. are
performanțe în anumite domenii, veți putea vedea cum
vă comparați cu concurenții dvs. sau identificați zonele
pentru îmbunătățire. De asemenea, vă ajută să stabiliți
dacă există o corelație între un eveniment care a avut
loc și o schimbare a performanței afacerii dvs.

https://www.businessballs.com/dtiresourc
es/performance_measurement_managem
ent.pdf

Întrerupeți analiza
uniformă

Această tehnică vă permite să identificați cât de mult
aveți nevoie pentru a vinde, pentru a rupe chiar

https://www.youtube.com/watch?v=CsI2q
3TWvaU
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Analiza proceselor

Folosind diagrame de flux și alte tehnici pentru a afișa
grafic un proces pentru a înțelege problemele
asociate cu acesta

Analiza gâtului

Acest lucru permite unei companii să înțeleagă ce părți
ale procesului lor cauzează întârzieri

Diagrame Pareto

Această tehnică utilizează analiza și principiul pareto
(cunoscut ca regula 80:20) pentru a vă permite să faceți
20% din muncă pentru a obține 80% din beneficiu.

http://www.businessballs.com/business
process modelling.htm

https://mosimtec.com/insights/5insightful-bottleneck-analysis-examples/
http://itech.fgcu.edu/faculty/aruiztor/dw/
bottlenecks.doc

https://www.exceleasy.com/examples/pareto-chart.html

A data collection plan
Motivul principal al planului de colectare a datelor este acela de a oferi o abordare concentrată a colectării de
date pentru orice studiu sau proiect dat. Este un cadru pentru a descrie ce tip de date trebuie colectate, cum
să le adunăm, când și de către cine. Un plan de colectare a datelor ajută la asigurarea faptului că datele
colectate în timpul unui proiect sunt utile și colectate corespunzător, a se vedea Figura 3 pentru un exemplu
de șablon al planului de colectare a datelor.
Atunci când proiectați un plan de colectare a datelor, trebuie să elaborați definiții operaționale pentru toate
măsurile pe care le veți utiliza. Datele dvs. trebuie să fie bine definite și clar înțelese. Evans și Lindsay (2005,
p.97) explică 10 linii directoare importante pentru colectarea datelor, sugerate de Institutul Juran. Acestea
sunt:
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1. Formați întrebări bune care se referă la nevoile de informare ale proiectului.
2. Utilizați instrumentele adecvate de analiză a datelor și asigurați-vă că sunt colectate datele necesare.
3. Definirea punctelor globale de colectare a datelor pentru a provoca o perturbare minimă a muncii efectuate.
4. Selectați un colector imparțial care are accesul cel mai ușor și cel mai rapid la faptele relevante.
5. Înțelegeți mediul și asigurați-vă că colectorii de date au experiență corespunzătoare.
6. Crearea unor formulare simple de colectare a datelor.
7. Pregătiți instrucțiunile pentru colectarea datelor.
8. Testați formularele de colectare a datelor și instrucțiunile și asigurați-vă că formularele sunt completate
corect.
9. Instruiți colectorii de date cu privire la scopul studiului, la ce vor fi utilizate datele, la modul de completare a
formularelor și la importanța rămânerii imparțiale.
10. Verificați procesul de colectare a datelor și validați rezultatele.

Figura 4 Șablonul planului de colectare a datelor
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Rezumatul capitolului
Acest capitol a subliniat considerentele cheie care pot apărea în timpul procesului de colectare a datelor. Cum
se colectează datele depinde de mulți factori, inclusiv contextul, scopul colectării datelor și natura și
dimensiunea organizației. Această unitate a prezentat principalele metode de colectare a datelor, subliniind
faptul că datele de bună calitate creează oportunități de a lua decizii mai bune.

Activitatile capitolului
Activitatea 1: Grupul tinta
Scop
Pentru a vă gândi la colectarea datelor și pentru a vă familiariza cu metoda grupului tinta pentru
colectarea datelor.
Sarcină
Urmăriți acest videoclip YouTube, link de mai jos, care se referă la grupurile de focus produse de
Richard Kreuger de la Universitatea din Minnesota. Reuniți o listă cu trei tehnici utile sau sugestii și
descrieți motivele pentru care credeți că acestea sunt deosebit de eficiente și postați-le în forumul de
discuții.
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo

Resursele suplimentare ale capitolului
Linkul 1: Baza de cunoștințe a metodelor de cercetare

Detalii
Acesta este un manual cuprinzător bazat pe web care abordează toate subiectele dintr-un curs tipic
introductiv de licență sau absolvent în metodele de cercetare socială. Acesta acoperă întregul proces
de cercetare, inclusiv: formularea de întrebări de cercetare; eșantionare (probabilitate și
imposibilitate); măsurare (sondaje, scalare, calitativ, discret); proiect de cercetare (experimental și
cvasi-experimental); analiza datelor; și, scriind lucrarea de cercetare.
Citare.
Trochim, William M. (2006) The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php.
The Link
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

Bibliografia capitolului
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
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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Capitolul 2.3 Analiza datelor
Introducere
Acest capitol vă va ajuta să ...

Obiectivele capitolului
La sfârșitul acestui capitol, veți putea să ...

2.3.1: Gestionarea datelor
Nivelurile de măsurare
Distincția între datele calitative și cantitative va fi întotdeauna punctul dvs. de plecare atunci când analizați un
set de date. Totuși, trebuie să analizați mai detaliat datele și să identificați amploarea măsurătorilor. Scara de
măsurare determină cantitatea de informații conținute în date. De asemenea, indică sumarizarea datelor și
analizele statistice care sunt cele mai potrivite.
Scalele de masurare includ:
Scala nominala
Scala ordinală
Scala intervalului
Scala raportului
Scala nominala
Cu scala nominală, datele sunt etichete sau nume (calitative) folosite pentru a identifica un atribut al
elementului.
De exemplu, tipul de defecte în procesul de turnare prin injecție poate fi clasificat ca:
• Cariile
• Petele
• Contracții
• Flash
Un alt nume pentru datele nominale este datele categorice, referindu-se la faptul că măsurătorile plasează
obiecte în categorii (bărbați sau femei, trec sau nu), în loc să măsoare o anumită calitate intrinsecă a acestora.
În mod alternativ, un cod numeric ar putea fi utilizat pentru a reprezenta defectele. De exemplu:
• 1 = Cavități
• 2 = Blemishes
• 3 = contracții
• 4 = Bliț
Codurile sunt utilizate în cazul în care este posibil să doriți să introduceți datele într-un computer pentru
analize suplimentare.
Scală ordinală
La scara ordinală, datele au proprietățile datelor nominale (scala nominală calitativă). Ordinea sau rangul
datelor este, de asemenea, semnificativ și va fi luat în considerare în analiza dvs. Poate fi utilizată o etichetă
non-numerică sau un cod numeric. De exemplu:
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Care este gradul de contracție?
• Nesemnificativ
•Minor
• Moderat
• Semnificativ
• Critic
Oricare ar fi răspunsul, acesta este încă un cuvânt - adică o etichetă non-numerică - dar vă oferă mai multe
informații despre defectele particulare. Fiecare unitate defectă este ordonată după gradul de contracție.
Alternativ, un cod numeric ar putea fi utilizat pentru variabilele de răspuns. De exemplu:
• 1 = Nesemnificativ
• 2 = Minor
• 3 = Moderat
• 4 = Semnificativ
• 5 = Critic
Un cod numeric mai mare indică un nivel mai mare de contracție.
Scala intervalului
Datele intervalelor sunt întotdeauna numerice (cantitative). Datele au proprietățile datelor ordonate prin
faptul că pot fi clasificate și clasificate, dacă este necesar. Intervalul dintre observații este exprimat în termeni
de o unitate fixă de măsură. Acest lucru înseamnă că nu folosiți niciodată termeni comparați precum "jumătate
la cald" sau "trei ori mai cald". Întotdeauna se ocupă de o sumă fixă atunci când se compară două valori. Scala
intervalului este cel mai bine explicată folosind un exemplu.
Exemplu
La schimbarea treptelor într-o instalație de turnare prin injecție, temperatura cilindrului este de aproximativ
150 ° C. În timpul producției, temperatura cilindrului este de aproximativ 450 ° C. Aceasta înseamnă că
temperatura în butoi este mai mare cu 300 de grade decât atunci când mașina este inactiv în timpul trecerii
comutării. Nu inseamna ca temperatura in butoaie este de 3 ori mai calda in timpul productiei. Acest lucru se
datorează faptului că 0 ° C nu înseamnă că nu există temperatură - este doar o altă măsură a temperaturii.
Temperatura este unul dintre cele mai bune exemple ale scalei de intervale. IQ (Quota Intelligence) este
altceva. O persoană cu un IQ de 150 nu este de 1,5 ori mai inteligent decât o persoană cu un IQ de 100. Are
doar un IQ care este cu 50 de puncte mai mare pe scara IQ.
Scala raportului
Scala raportului este cea mai comună scală asociată cu datele cantitative și cea pe care o veți folosi cel mai
mult în această unitate. Datele au toate proprietățile datelor de interval, dar raportul dintre cele două valori
este semnificativ. Raportul înseamnă că puteți compara două valori relativ una cu cealaltă utilizând expresii
precum "de două ori mai grele" sau "jumătate din timpul necesar". Variabilele, cum ar fi distanța, înălțimea,
greutatea și timpul, utilizează scala raportului.
Această scală trebuie să conțină o valoare zero, indicând faptul că nu există nimic pentru variabila la punctul
zero. De exemplu, greutatea diferitelor unități poate fi comparată ca raport între cele două - adică, o unitate
este de două ori mai mare decât alta.

The Population and the Sample
În statistici, unul dintre conceptele cele mai de bază dar importante este eșantionarea. În majoritatea
problemelor statistice, un număr specific de măsurători sau date, numit eșantion, este extras dintr-un corp de
măsurători mult mai amplu, numit o populație. Trebuie să puteți distinge între setul de obiecte din care sunt
efectuate măsurătorile și măsurătorile.
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Eșantionul de cuvinte și populația au propriile lor semnificații în viața de zi cu zi. Populația este de obicei
asociată cu oamenii - populația unei țări sau a unui oraș. O probă dintr-o populație ar fi un grup de oameni.

Figura 5 Populația și eșantionul

De exemplu, ați citit într-un ziar că un sondaj de opinie cu privire la preferințele de marketing în Franța sa
bazat pe un eșantion de 1.000 de persoane. Se presupune că fiecare persoană intervievată a fost pusă la
aceeași întrebare, iar răspunsul fiecărei persoane reprezintă o singură măsură în eșantion.
Este eșantionul cei 1.000 de persoane sau 1000 de răspunsuri pe care le oferă? Utilizarea zilnică a cuvântului
populație vă poate determina să presupuneți că populația de aici este un popor din Franța, iar eșantionul este
cei 1000 de persoane care au răspuns. De fapt, populația este opiniile tuturor oamenilor din Franța, iar
eșantionul este cele 1.000 de răspunsuri.
Care este interesul primar, eșantionul sau populația? În cele mai multe cazuri, vă interesează în primul rând
populația, dar populația poate fi dificilă sau imposibilă de enumerat. Dacă ați fost persoana de control de
calitate pe o linie de producție, imaginați-vă cât de dificilă și de consumatoare de timp ar fi dacă ar fi trebuit să
inspectați fiecare unitate produsă. În schimb, puteți încerca să descrieți sau să preziceți procentul de unități
defecte pe baza informațiilor obținute de la un eșantion reprezentativ din acea populație.
Ce este un eșantion reprezentativ?
Un eșantion reprezentativ este un grup care se potrivește strâns cu caracteristicile populației sale ca întreg. Cu
alte cuvinte, eșantionul este o reflectare exactă a populației din care se prelevează eșantionul.
De exemplu, într-un sondaj de marketing, un eșantion reprezentativ este important, deoarece acest lucru
asigură că toate tipurile relevante de persoane sunt incluse în eșantionul dvs. și că amestecul corect de
persoane este intervievat. Dacă eșantionul dvs. nu este reprezentativ, atunci acesta va fi supus la părtinire,
unde anumite grupuri pot fi suprareprezentate și opiniile lor vor fi amplificate, în timp ce altele ar putea fi
subreprezentate.
Ce este eșantionarea?
Procesul de selectare a unei eșantioane este cunoscut ca eșantionare, iar numărul elementelor din eșantion
este dimensiunea eșantionului. Pentru a ilustra eșantionarea, ia în considerare o bucată de pâine. Cât de bună
este pâinea? Pentru a afla, este necesar să mănânci toată pâinea? Nu, desigur că nu. Pentru a face o judecată
despre întreaga pâine, este necesar doar să gustăm un eșantion de pâine, cum ar fi o felie. În acest caz, pâinea
studiată este cunoscută ca populația studiului. Eșantionul, felia de pâine, este un subset sau o parte a
populației.
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Cele două strategii sau abordări de eșantionare la nivel înalt sunt:
• Probele de prelevare a probelor
• Eșantionare fără probabilitate
Diferența dintre ele este dacă eșantionul este selectat aleatoriu sau nu. Atunci când este aleasă în mod
aleatoriu, fiecare element are șansa egală de a fi ales ca parte a eșantionului.
Probele de eșantionare
Această tehnică de eșantionare este aleatorie și fiecare element al populației are șanse egale de a face parte
din eșantionul selectat. Este, de asemenea, cunoscut ca eșantionare aleatorie.
Eșantionare non-probabilitate
Această tehnică de eșantionare nu este aleatorie și se bazează pe judecata cercetătorului de a selecta
elemente pentru un eșantion. Este, de asemenea, cunoscut ca eșantionare non-aleatoare.

Datele structurate, nestructurate și semi-structurate
Pentru analiza datelor, este important să înțelegem că există trei tipuri comune de structuri de date:
structurate, nestructurate și semi-structurate.
Date structurate
Datele structurate sunt date care sunt coerente și ușor de definit, aderă la un model de date predefinit și, prin
urmare, este ușor de analizat. Datele structurate se conformează unui format tabel cu relația dintre diferitele
rânduri și coloane. Exemple comune de date structurate sunt fișiere Excel. Fiecare dintre ele are rânduri
structurate și coloane care pot fi sortate. Exemple de date structurate includ data nașterii, numele și adresa.
Date nestructurate
Datele nestructurate sunt informații care nu sunt organizate într-o manieră predefinită. Exemple comune de
date nestructurate includ date textuale, fișiere audio, video și imagini. Un exemplu de date nestructurate ar fi
răspunsurile emoționale în cercetarea de marketing.
Date semi-structurate
Datele semi-structurate sunt o formă de date structurate care nu sunt conforme cu structura formală a
modelelor de date asociate cu bazele de date relaționale sau cu alte forme de tabele de date, dar conțin totuși
etichete sau alte marcatori pentru a separa elementele semantice și pentru a forța ierarhiile înregistrărilor și
câmpurilor în cadrul datelor. Date semistructurate: pot fi "etichetate" într-un anumit grad, dar sunt adesea
definite de utilizator sau specifice organizației. Exemple de date semistructurale includ interviuri și rapoarte
post-proiect de "lecții învățate".

Management de date
Datele de la natură sunt dezordonate și rareori un fișier de date ajunge într-o formă perfectă și este gata
pentru analiză (Boslaugh & Watters, 2008). Calitatea analizei depinde de calitatea datelor, înscrise în fraza
"gunoaie în, gunoaie". În ghidul său pentru gestionarea datelor din cercetare, DRI prezintă elementele care
trebuie luate în considerare în timpul gestionării datelor, ghidul complet este disponibil pe site-ul web al DRI,
iar unele elemente-cheie sunt reproduse aici:
Structura fișierelor și numele fișierelor
După ce cercetarea dvs. începe, puteți acumula rapid un volum mare de date și pot avea mai multe fișiere în
diferite formate și versiuni. Dacă încercați să găsiți un fișier de date de care aveți nevoie, mai ales dacă a fost
numit în mod incorect sau inconsecvent, poate atât exasperant, cât și o mare pierdere de timp de cercetare.
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Sunt necesare bune practici de gestionare a fișierelor pentru a vă ajuta să identificați, să localizați și să utilizați
datele în mod eficient.
Versionare
Este important să se identifice și să se distingă în mod consecvent versiunile fișierelor de date de cercetare.
Acest lucru asigură existența unei trasee de audit clare pentru urmărirea dezvoltării unui fișier de date și
identificarea versiunilor anterioare atunci când este necesar.
Depozitare
Dacă apare pierderi de date, recuperarea poate fi lentă, costisitoare sau imposibilă. Este important să stocați și
să efectuați copii de siguranță ale datelor în siguranță. Calculatoarele personale și laptopurile nu ar trebui să
fie utilizate pentru stocarea seturilor de date principale, iar dispozitivele externe de stocare nu sunt
recomandate pentru stocarea pe termen lung a datelor, în special copiile de bază. De asemenea, este
important să vă gândiți la cât spațiu de stocare veți avea nevoie și să planificați acest lucru de la bun început.
De asemenea, gândiți-vă la cine va avea nevoie de acces la datele dvs. și ce înseamnă acest lucru în ceea ce
privește locul unde sunt stocate datele.
Securitate
Va trebui să identificați mijloacele și mecanismele pe care le veți utiliza pentru colectarea, prelucrarea și
stocarea datelor de cercetare. Pentru date care sunt deosebit de sensibile, acestea includ, dar nu se
limitează la:
• protecția subiecților de cercetare împotriva daunelor care ar putea rezulta din divulgarea
neintenționată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor confidențiale
• Susținerea confidențialității cercetătorului
Date personale / informații confidențiale
Dacă proiectul de cercetare va genera date care conțin informații confidențiale sau informații care necesită
consimțământ informat, va trebui să vă gândiți la modul în care datele personale sau confidențiale vor fi
protejate în timpul proiectului.
Consimțământ informat
Procedurile de consimțământ ar trebui adaptate pentru contextul specific al cercetării, metodele și eșantionul,
natura datelor (personal, sensibil, nivel de detaliere), formatul datelor (anchete, scris, înregistrări) și utilizările
și manipularea planificată a datelor. Acest lucru va influența tipul de consimțământ și procesul de
consimțământ utilizat. Formularul de consimțământ trebuie scris în limbaj simplu și liber de jargon, permițând
participantului să răspundă clar. Formularele de consimțământ trebuie păstrate atât timp cât datele de
cercetare sunt păstrate (în timpul fazei active a proiectului și atunci când datele sunt arhivate pentru
conservarea pe termen lung).
Etica cercetării și GDPR
Există motive etice sau legale pentru care nu puteți împărtăși datele? De exemplu, le-ați spus celor intervievați
că datele ar fi anonime și împărtășite și, în acest sens, amintiți-vă că există responsabilități suplimentare în
conformitate cu cerințele generale privind protecția datelor (GDPR) ale Uniunii Europene. GDPR stabilește
regulile de captare, stocare, utilizare și partajare a datelor pentru companii, precum și sancțiuni rigide pentru
cei care nu reușesc să respecte.
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2.3.2: Analiza datelor
Datele brute trebuie să fie organizate, sintetizate și vizualizate pentru a le transforma în informații. Metodele
comune de sintetizare a datelor sunt de a calcula mijloacele, deviațiile standard și alte măsuri statistice.
Graficele și diagramele oferă o modalitate de vizualizare și comunicare a informațiilor.

Metode grafice pentru descrierea datelor
După ce ați colectat date sau ați fost colectate și furnizate pentru analiză, trebuie să organizați datele și să
le rezumați pentru a afișa următoarele informații:
• Ce valori ale variabilei au fost măsurate?
• Cât de des au apărut fiecare valoare?
Pentru a descrie un set de date, puteți construi un tabel de distribuție pe care apoi îl puteți utiliza pentru a
afișa grafic datele ca o distribuire a datelor. O distribuție a datelor ilustrează modul în care variabilele sunt
distribuite în setul de date. Tipul de grafic pe care îl alegeți pentru a ilustra distribuția datelor depinde de tipul
de variabilă măsurată - adică dacă datele colectate sunt categorice sau cantitative.

Datele clasice
Descrierea datelor categorice
Când datele sunt categorice, tabelul de frecvență va consta dintr-o listă de categorii, împreună cu o măsură a
frecvenței fiecăruia. Puteți măsura frecvența fiecăreia folosind următoarele metode:
• Frecvența sau numărul măsurătorilor din fiecare categorie
• Frecvența relativă sau proporția măsurătorilor din fiecare categorie
• Procentajul măsurătorilor din fiecare categorie
Dacă lăsați variabila n stand pentru numărul total de măsurători din setul de date, puteți găsi frecvența relativă
și procentul de măsurători folosind următoarele relații:
Ecuația 1 Frecvența relativă

Frecventa relativa =

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ță
𝑛

Unde n este numărul de valori ale datelor
Dacă efectuați corect calculele, veți observa că:
• Suma frecvențelor este întotdeauna egală cu n.
• Suma frecvențelor relative este de 1.
• Suma procentelor este de 100%.
Trebuie să alegeți categoriile pentru o variabilă calitativă, astfel încât fiecare măsurătoare să aparțină unei
singure categorii. De exemplu, dacă clasificați diferitele tipuri de defecte dintr-un proces de turnare prin
injecție, puteți utiliza aceste categorii:
• Flash
• Petele
• Cariile
• Contracții
• Altele
Pentru a clasifica defectele dintr-o anumită categorie, este posibil să utilizați:
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• Nesemnificative
• Minore
• Moderate
• Semnificative
• Critice
• Altele
În ambele cazuri, este inclusă și categoria Altele, pentru a permite ca măsurarea să nu se încadreze într-una din
categoriile anterioare. Odată ce măsurătorile au fost clasificate și sintetizate într-un tabel de distribuție, puteți
utiliza fie un graf de bare, fie o diagrama pentru a afișa distribuția datelor calitative.
Exemplul procesului de turnare prin injecție introdus mai devreme va fi folosit pentru a vă ghida prin pașii
necesari pentru a crea o tabelă de distribuție și diagrame pentru date categorice. Veți începe prin a privi
tabelul și graficele de frecvență finalizate și le veți interpreta. Apoi, vi se va arăta cum să le creați în Excel.
Exemplu
Într-o schimbare de seară la o instalație de turnare prin injecție, a fost prelevată la întâmplare o probă de 30
de unități dintr-o linie de producție. Acestea au fost testate, codificate (date cu un cod numeric) și înregistrate
după cum urmează:
Tabelul 4 Datele eșantionului brut
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Datele au fost introduse în Excel și a fost produsă următoarea tabelă de frecvență:
Tabelul 5 Tabelul de frecvență
Defect

Frecvență

Niciun defect
Cusur
Cavitate
Scorojire
Bliț
Total

10
7
6
6
1

Frecvență
relativă
0,333
0,233
0,200
0,200
0,033
1,000

Procent
33,33%
23,33%
20,00%
20,00%
3,33%
100,00%

Figure 1 Bar chart

Figura 7 Diagrama cu pieptene
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Interpretarea datelor categorice
Datele prezentate în tabelul 4 sunt cunoscute ca date brute. Codurile sunt utilizate pentru a accelera
introducerea datelor, deoarece altfel ar fi nevoie de timp pentru a preciza cuvintele. După cum vedeți, ar fi
destul de dificil să facem concluzii din datele brute; totuși, tabelul de frecvență prezentat în Tabelul 5 oferă
instantaneu mult mai multe informații.
Tabelul de frecvență este un rezumat descriptiv al datelor. Prima coloană vă indică tipul de defect. A doua
coloană dă frecvența sau se numără. De exemplu, 7 unități aveau pete, în timp ce 10 unități nu aveau defecte.
A treia coloană indică frecvența relativă. Aceasta este frecvența relativă la numărul total de unități verificate. A
patra coloană din tabel oferă aceleași informații ca a treia coloană, dar sub forma unui procentaj. Puteți
observa că, din cele 30 de unități verificate, 20% au avut contracție.
Diagrama barei oferă o imagine instantanee a frecvenței (contorilor) diferitelor tipuri de defecte. Comparând
înălțimile barelor, vă spun care tip de defect a apărut cel mai adesea și care au avut loc cel mai des. De
exemplu, în figura 4, puteți vedea în mod clar că unitățile care nu au defecte au avut loc cel mai adesea și, în
cazul unităților defecte, cel mai mic număr a apărut ca un defect.
Diagrama plăcilor vă oferă mai multe informații într-o imagine instantanee. Acesta nu numai că vă spune
frecvența, dar și proporția din numărul total de unități care au avut un defect special. Dimensiunea sectoarelor
(gândiți-vă la o felie de plăcintă) este direct proporțională cu proporția defectelor.
Dacă datele din exemplul nostru ar proveni de la populația totală, atunci frecvențele relative ar putea fi
folosite ca date istorice pentru a prezice sau a da probabilitatea ca același eveniment să apară din nou. De
exemplu, să presupunem că fiecare unitate de pe linie a fost verificată și sa constatat că 23% au avut o formă
de viciu. Ați putea spune apoi că probabilitatea ca o unitate produsă în timpul acestei schimbări să aibă o
formă de defect a fost de 0,23 sau 23% - adică presupunând că procesul nu s-a îmbunătățit.
Producerea de statistici descriptive pentru datele categorice
Introducerea datelor statistice
1. Introduceți eșantionul tuturor datelor brute din Tabelul 4 într-o coloană a foii de lucru sub titlul Codul
de defecte. Apoi, pregătiți o legendă pentru codurile defectului introducând codul numeric într-o coloană
și descrierea codului în coloana următoare. Vezi figura 6.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 2 | Metode inteligente de colectare și analiză a
datelor

Page 30 of 65

Figura 8 Defecte codificate

1. Instalați Excel Analysis ToolPak. După instalare, accesați fila Date și selectați Analiza datelor

1. Din caseta pop-up Analiza datelor, alegeți opțiunea Histogramă și faceți clic pe ok.
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1. Completați caseta de introducere a datelor histogramă după cum urmează:
a) Intervalul de intrare = acestea sunt codurile de defect care au fost atribuite fiecărui eșantion și
în acest exemplu se află în coloana B ca $ B $ 2: $ B $ 31
b) Intervalul bin = acestea sunt codurile defectului numeric sau legenda codului de defect și în
acest exemplu sunt în coloana D ca $ D $ 2: $ D $ 6
c) Selectați Fișa de lucru nouă ca opțiune de ieșire
d) Selectați ieșirea diagramă, faceți clic pe OK

1.

O nouă foaie de lucru va detalia automat frecvența defecțiunilor și vă va oferi o histogramă simplă a
datelor.

Crearea tabelelor de frecvență
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Pentru a obține datele pentru tabelul de frecvență (Tabelul 5):
1. Introduceți datele de frecvență într-o tabelă nouă utilizând descrierile defectelor în loc de codurile
numerice, adăugând, de asemenea, o coloană pentru Frecvență relativă și procent.

1. În continuare, din Ecuația 1 știm că Frecvența Relativă este Frecventa împărțită la n (numărul de date),
care în acest caz este de 30; putem adăuga un calcul rapid la foaia de lucru pentru a calcula această
frecvență relativă [= SUM (B12) / 30]; iar un calcul pentru procent este pur și simplu frecvența relativă
formatată ca procent.

Crearea de grafice de bare
Acum, pentru a crea graficul de bare prezentat în Figura 4:
1. În primul rând, evidențiați coloana Defect și Frecvență a tabelului statistic pe care l-ați creat în Excel.
2. Mergeți la fila Inserare și selectați meniul hărților, selectând Toate diagramele.
3. În final, selectați Column și faceți clic pe OK.
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O diagramă de bare sau un grafar arată distribuția categoriilor cu înălțimea barei, care măsoară frecvența
măsurătorilor efectuate. Oferă o reprezentare grafică a frecvenței sau numărului. Este important să știți cum
să interpretați graficul. De asemenea, este important să rețineți că barele sunt independente într-o diagramă
de bare.
Crearea diagramelor sectoarelor
O diagrama plăcinta este graficul circular familiar care arată modul în care măsurătorile sunt distribuite între
categorii. Pentru a crea diagrama plăcintă prezentată în figura 5:
1. În primul rând, evidențiați coloana Defect și Frecvență a tabelului statistic pe care l-ați creat în Excel.
2. Mergeți la fila Inserare și selectați meniul hărților, selectând Toate diagramele.
3. În final, selectați Pie și faceți clic pe OK.

Date cantitative
Descrierea datelor cantitative
Datele cantitative au valori numerice, dar puteți obține și o distribuție a frecvenței pentru acest tip de date. Cu
toate acestea, este nevoie de un pic mai mult de lucru, deoarece datele sunt numerice.
În loc să aveți cuvinte precum Blemish sau Cavity, puteți avea toate măsurătorile între 2.03 și 3.07. Cum
grupați aceste date? Pentru gruparea măsurătorilor datelor cantitative:
1. Calculați intervalul de date - adică cea mai mare valoare pentru cea mai mică valoare.
2. Împărțiți intervalul într-un număr de intervale, numite intervale de clasă. Ca regulă generală, numărul
de intervale trebuie să fie cuprins între 5 și 20.
3. Deoarece fiecare interval trebuie să aibă aceeași lățime și lățimea este direct legată de numărul de
intervale de clasă, se calculează lățimea intervalului împărțind intervalul cu numărul de intervale de clasă.
4. Numărați numărul de măsurători pentru fiecare interval.
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Numărul de intervale de clasă și lățimea fiecărui interval sunt, în esență, arbitrare. Singurele reguli în gruparea
datelor sunt următoarele:
• Intervalele de clasă trebuie să se excludă reciproc - adică, o măsurătoare aparține unui singur interval de
clasă.
• Intervalele de clasă trebuie să fie integrate - adică fiecare măsurătoare are un interval de clasă la care poate
fi atribuită.
Distribuția cumulativă a frecvenței arată numărul de elemente de date cu o valoare mai mică sau egală cu
limita superioară pentru fiecare interval de clasă. Distribuția distribuției frecvente cumulative arată fracțiunea
sau proporția de elemente cu o valoare mai mică sau egală cu limita superioară pentru fiecare interval de
clasă.
Odată ce măsurătorile au fost clasificate și sintetizate într-un tabel statistic, puteți crea o histogramă pentru a
afișa distribuția datelor cantitative sau a unui grafic cu serii de timp pentru a căuta modele pe o perioadă de
timp.
Crearea unui tabel statistic și calcularea intervalelor de clasă de mână pot fi lente și predispuse la erori. Din
acest motiv, este mai ușor să utilizați Excel pentru a crea o histogramă a datelor și a citi intervalele de clasă din
histogramă. De asemenea, puteți crea o histogramă procentuală pentru a obține frecvențele relative.
Un al doilea exemplu, luat dintr-un proces de turnare prin injecție, va fi folosit pentru a demonstra modul în
care se utilizează Excel pentru a efectua calculele lățimii clasei și a crea diagrame. Veți începe prin a examina
tabelele și graficele statistice finalizate și interpretarea acestora. Apoi, vi se va arăta cum să le creați în Excel.
Examplu
Managerul de producție într-o instalație de turnare prin injecție este preocupat de variația lungimilor
diametrului interior al știfturilor pentru un blender pe piața internă. El se teme că problema se datorează
contracției. El devine tehnicianul său de linie la:
1. Selectați 30 de unități din linie la intervale egale de timp.
2. Măsurați fiecare unitate și plasați-o în 5 intervale de măsurare egale.
3. Construiți un tabel statistic care sintetizează datele, indicând frecvența, frecvența relativă, frecvența
cumulativă și frecvența relativă cumulată pentru fiecare interval de măsurare.
4. Analizați datele pentru a determina dacă există o tendință de defect specifică în cadrul procesului.
Tabelul 6 conține măsurătorile celor 30 de unități, în ordinea în care au fost alese - acestea sunt date brute
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Tabelul 6 Datele brute

Datele au fost introduse în Excel și s-au produs următoarele statistici descriptive.

Figura 9 Histograma de măsurare
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Figura 10 Procentul de histograme ale măsurătorilor
Tabelul 7 Tabel statistic pentru datele cantitative

Interval de clasă

Frecvență

Frecvență
relativă

Frecvență
Relativă %

3,01 – 3,056
3,056-3,102
3,102-3,148
3,148-3,194
3,194-3,24
Total

9
5
3
8
5
30

0,300
0,167
0,100
0,267
0,167
1

30%
17%
10%
27%
17%
100%

Figura 11 Graficul grafic al măsurătorilor
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Frecvență
cumulativă
9
14
17
25
30
na

Frecvența
relativă
cumulativă
0,300
0,467
0,567
0,833
1,000
na
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Interpretarea histogramelor
Două tipuri de histograme au fost folosite în această analiză descriptivă. Primul, prezentat în Figura 7, folosește
frecvențele sau numerele pentru crearea coșurilor (barelor). Acesta oferă o imagine vizuală instantanee a
modului în care măsurătorile sunt distribuite în intervalul măsurătorilor efectuate. Containerele reprezintă cele
5 intervale egale. Al doilea tip de histogramă, prezentat în figura 8, este o histogramă procentuală. Ambele
oferă aceeași imagine vizuală, dar, în această histogramă, coșurile reprezintă proporția sau procentajul
măsurătorilor din fiecare interval.
Tipul de histogramă utilizat va depinde de analiză și de ce informații sunt necesare. Informația din ambele
histograme a fost utilizată pentru a crea tabela statistică.
Interpretarea tabelului statistic
Prima coloană vă indică intervalul de măsurare. Toate valorile din interval sunt mai mici decât limita superioară
și mai mari sau egale cu limita inferioară pentru fiecare interval.
A doua coloană dă frecvența sau numărul; de exemplu, 9 dintre măsurători au fost în intervalul 3.01 până la
3.056, în timp ce 8 au fost în intervalul 3.148 - 3.194.
A treia coloană indică frecvența relativă. Aceasta este frecvența relativă la numărul total de măsurători care
pot fi exprimate ca zecimale sau procente. De exemplu, 0,267 sau 26,7% din măsurători au fost în intervalul
3,148 până la 3,194. Ați putea exprima și aceasta ca o probabilitate. De exemplu, dacă una dintre măsurătorile
de la cele 30 a fost selectată la întâmplare, există o șansă de 10,0% ca măsurarea să se situeze în intervalul
3,102 până la 3,148.
Frecvența cumulativă din coloana a patra vă indică numărul de măsurători care sunt mai mici decât limita
superioară pentru rândul respectiv. De exemplu, 17 dintre măsurători au fost mai mici de 3,148 sau 14 din
măsurători au fost mai mici de 3,102.
Frecvența cumulativă relativă din ultima coloană vă indică proporția sau procentul măsurătorilor mai mici
decât limita superioară pentru acel interval. De exemplu, proporția măsurătorilor mai mică de 3,148 este de
0,567 sau 56,7%. De asemenea, ați putea exprima această probabilitate - adică dacă ați alege o măsurare la
întâmplare din cele 30 de măsurători, există o șansă de 43,7% ca această măsurătoare să fie mai mică de
3,102.
Interpretarea graficului seriei de timp
Graficul ploturilor din figura 9 vă arată variația măsurătorilor pe o perioadă de timp. Unitățile din exemplu au
fost alese la intervale regulate de timp în timpul producției. Graficul graficului de timp identifică o tendință.
După cum puteți vedea din date, procesul pare să fie în derivă.
Producerea statisticilor descriptive pentru datele cantitative
Pentru a produce statistici descriptive în Excel pentru datele cantitative din acest exemplu, începeți prin
introducerea datelor brute, din Tabelul 6, într-o coloană a foii de lucru sub titlul "Measurement".
Dacă creați o histogramă manuală, procedura obișnuită ar fi să creați mai întâi un tabel statistic. Acest lucru ar
implica calcule pentru a găsi lățimea clasei și pentru a elabora limitele intervalului. Va trebui apoi să treceți
prin toate datele brute, numărarea numărului de apariții și elaborarea proporțiilor pentru fiecare interval.
Aceasta ar fi o sarcină destul de laborioasă și este predispusă la erori prin calcularea greșelilor. Pentru a reduce
riscul de eroare, puteți utiliza Excel pentru a crea histogramele și apoi să luați datele direct din histograme
pentru a crea tabela statistică.
Crearea histogramei
1. Evidențiați coloana Măsurare din foaia de lucru.
2. Mergeți la fila Inserare și selectați meniul hărților, selectând Toate diagramele.
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 2 | Metode inteligente de colectare și analiză a
datelor

Page 38 of 65

3. Selectați Histogram din meniul diagramă și faceți clic pe OK.

1. O histogramă va apărea acum în foaia dvs. de lucru ca:

1.

Veți observa că Excel a creat automat o histogramă cu 3 intervale de clasă. În acest format, nu puteți
obține informațiile de care aveți nevoie pentru tabelul dvs. direct din histogramă - numărul de
intervale nu este 5. Cu toate acestea, puteți modifica histograma astfel încât să aveți un control total
asupra numărului de intervale. Faceți clic dreapta pe categoria axei orizontale și alegeți opțiunea
Format Axe din meniul derulant.
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1. Verificați opțiunea Număr de containere și introduceți numărul 5, care este numărul de intervale de
care avem nevoie.

1. au fost calculate 5 intervale de clasă. Plasarea deasupra fiecărei bare ale histogramei va afișa, de asemenea,
valoarea frecvenței pentru fiecare interval sau recipient. Pentru a obține valorile pentru containerele (numărul
de măsurători din fiecare cutie), pur și simplu
2. Mutarea cursorului peste fiecare bara a histogramei va arăta valoarea frecvenței pentru acel interval într-o
fereastră pop-up mică.
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Crearea tabelului statistic
1. Introduceți datele de frecvență într-un tabel nou utilizând intervalele și frecvențele de clasă din
histograma pe care ați creat-o, adăugând și coloane pentru Frecvența relativă; Frecventa relativa %;
Frecvența cumulativă; și frecvența relativă cumulativă.
Interval de clasă

Frecvență

Frecvență
relativă

3,01 – 3,056
3,056-3,102
3,102-3,148
3,148-3,194
3,194-3,24
Total

9
5
3
8
5
30

0,300
0,167
0,100
0,267
0,167
1

Frecvență
Relativă %
30%
17%
10%
27%
17%
100%

Frecvență
cumulativă
9
14
17
25
30
na

Frecvența
relativă
cumulativă
0,300
0,467
0,567
0,833
1,000
na

1. Apoi, adăugăm calcule rapide la foaia de lucru pentru a calcula frecvența relativă, frecvența relativă%,
frecvența cumulativă și frecvența relativă cumulativă pentru a completa tabelul
Interval de clasă

Frecvență

Frecvență
relativă

Frecvență
Relativă %

3,01 – 3,056
3,056-3,102
3,102-3,148
3,148-3,194
3,194-3,24
Total

9
5
3
8
5
30

0,300
0,167
0,100
0,267
0,167
1

30%
17%
10%
27%
17%
100%

Frecvență
cumulativă
9
14
17
25
30
na

Frecvența
relativă
cumulativă
0,300
0,467
0,567
0,833
1,000
na

Crearea histogramei procentuale
1. Evidențiați valorile intervalelor de clasă din tabelul statistic pe care l-ați creat, apoi apăsați Ctrl de pe
tastatură și evidențiați valorile relative ale frecvenței%.
2. Mergeți la fila Inserare și selectați meniul hărților, selectând Toate diagramele.
3. În final, selectați Column și faceți clic pe OK.
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4. Acum, faceți clic pe orice coloană și selectați meniul Format data serie, în cazul în care reduceți Lățimea
Gap la 0%.

Crearea graficului de serii de timp
1. Evidențiați coloana Măsurare din foaia de lucru.
2. Accesați fila Inserare și selectați meniul Grafice, selectând Toate diagramele.
3. Selectați Linie din meniu și apoi selectați Linie cu marcatori, faceți clic pe OK.

Puteți utiliza Excel pentru a crea statistici descriptive atât pentru datele calitative, cât și pentru cele cantitative.

Metode cantitative pentru analiza datelor
Analiza informațiilor numerice produce rezultate din date. Interpretarea datelor prin analiză este esențială
pentru comunicarea rezultatelor către părțile interesate. Tipul de analiză depinde de proiectarea cercetării, de
tipurile de variabile și de distribuirea datelor. Această secțiune se va concentra pe analiza datelor cantitative.
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Până acum, ați folosit metode tabulare și grafice pentru a rezuma datele. Aceste metode sunt bune ca ajutoare
vizuale, dar puteți utiliza și metode numerice pentru a descrie datele. Când descrieți numeric un set de date,
evidențiați valorile cheie. Acest lucru vă oferă mult mai multe informații decât un grafic sau o diagramă.
În primul rând, veți învăța să identificați valorile numerice cheie. Fiecare va fi explicată pe scurt și veți învăța să
calculați fiecare manual utilizând un set de date mic. Apoi, veți învăța să utilizați Excel pentru a obține aceste
valori și a le interpreta folosind un exemplu mai realist.
Valorile numerice cheie sunt:
• Marime de mostra
• Măsuri de centralizare
• Măsuri de variabilitate
• Măsuri de natură relativă
• Rezumatul cu cinci cifre și graficul cutie
• Măsura de asociere

Marime mostrei
Când vi se cere să analizați date, este foarte probabil că veți fi interesați de mai multe caracteristici ale fiecărei
unități experimentale din eșantion. Este posibil să nu aveți întotdeauna posibilitatea de a obține toate
informațiile de care aveți nevoie. Cu alte cuvinte, este posibil să aveți ceea ce sunt cunoscute ca valori lipsă
atunci când veniți să vă faceți analiza.
Dacă aveți o dimensiune foarte mare a eșantionului, aceasta introduce riscul de eroare umană, ceea ce duce
adesea la introducerea incorectă a datelor. De asemenea, puteți întâlni măsurători extreme - cunoscute sub
numele de "outliers" - pe care ați putea dori să omiteți din analiză.
Din aceste motive, este foarte important să verificați mai întâi dimensiunea eșantionului pentru a vă asigura că
sunteți conștient de orice nereguli. Simbolul matematic care este utilizat în statistici pentru a reprezenta
mărimea eșantionului este litera "n". Luați în considerare următorul exemplu de serie de durate (în zile) de
concediu medical.
Tabelul 8 Numărul de zile absente de la muncă

Dimensiunea eșantionului este de 20 sau n = 20.

Măsuri de centralizare
Următoarele sunt măsuri centrale:
• Media aritmetică
• Mediana
• Modul
Media aritmetică
Media aritmetică - de obicei menționată ca medie sau medie - a unui set de măsurători este probabil cea mai
cunoscută măsură a centralizării. Este egal cu suma măsurătorilor împărțită la numărul total de măsurători. Ați
învățat anterior să distingeți între o populație și o mostră. Atunci când se face cu media, este de asemenea
important să se facă distincția între media populației marcată cu simbolul grec μ (pronunțat mu) și proba
medie x cu o bară peste ea (pronunțată x-bar). Este foarte rar să cunoașteți populația sau să fiți capabilă să o
calculați, astfel încât, de cele mai multe ori, veți avea de-a face cu eșantionul și îl veți utiliza pentru a estima
valoarea mediei populației. Pentru moment, este important să fiți conștienți de simbolurile folosite pentru a
denumi fiecare.
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Ecuația 2 Media aritmetică

̅=
𝒙

∑𝒙
𝒏

Unde ∑ înseamnă suma de
𝒏 este numărul total de măsurători

De exemplu, dacă aveți 5 măsurători și doriți să cunoașteți media acestor măsurători, trebuie doar să adăugați
cele 5 măsurători împreună și să vă împărțiți răspunsul cu 5 pentru a obține media.
Calculând media pentru datele din Tabelul 8, primiți:
𝑥̅ =

1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 8 + 10 + 10 + 38 + 80
20

𝑥̅ =

205
20

𝑥̅ = 10.25
Median
Mediana este valoarea din mijlocul unui set de date, atunci când elementele de date sunt aranjate în ordine
crescătoare sau descendentă. Dacă aveți un număr impar de elemente din setul de date, valoarea mediană
este valoarea în poziția de mijloc. Dacă aveți un număr par de elemente din setul de date, mediana este media
celor două valori în mijloc.
Calculând mediana pentru datele din Tabelul 8, observați mai întâi că n = 20 și acesta este un număr par. Există
totuși o formulă pe care o puteți utiliza pentru a găsi poziția mediană:
Ecuația 3 Mediană

Median =

𝑛+1
2

Where n is the number of data values

Dacă, atunci când aplicați această formulă, obțineți un număr întreg, atunci aceasta este poziția mediană din
setul de date.
Dacă nu obțineți un număr întreg, atunci valoarea mediană este media valorilor din fiecare parte a acestui
număr.
Luați datele în Tabelul 8 ca exemplu, unde n = 20:
Median =

𝑛+1
2

=

21
2

= 11.5

Deoarece 11.5 nu este un număr întreg, obțineți media valorilor din poziția 11 și poziția 12. Din tabelul 8, știi că
aceste valori sunt ambele 6, astfel încât mediana este de asemenea 6.
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Mod
Modul este cea mai frecvent întâlnită valoare din setul de date. Dacă două valori diferite apar cel mai adesea și
un număr egal de ori, atunci setul de date are două moduri și se spune că este bimodal. Dacă setul de date are
mai mult de două moduri, setul de date se spune că este multimodal. Datele din Tabelul 8 sunt bimodale,
ambele valorile 4 și 6 aparând de patru ori fiecare.
Compararea măsurilor de centralizare
Modul este utilizat în general pentru a descrie seturi mari de date, în timp ce media și mediana sunt utilizate
atât pentru seturile de date mari cât și pentru cele mici. De asemenea, este o practică obișnuită de a utiliza
media sau mediana pentru a descrie centrul distribuției. Cum vă decideți ce să utilizați?
Luați în considerare următorul exemplu al unor măsurători luate dintr-un proces de turnare prin injecție:
Măsurători:






3.02
3.06
3.08
3.1
3.12

Însemna: 3.076
Median: 3.08
Acum, schimbați numărul 3.12 la 31.2 - este tipic pentru o eroare de introducere a datelor. Ce se întâmplă cu
măsurile centrale?
Măsurători:






3.02
3.06
3.08
3.1
31.2

Inseamna: 8.692
Median: 3.08
Puteți vedea din acest exemplu că media este sensibilă la valori extreme, în timp ce mediana nu este afectată.
Valorile extreme sunt cunoscute ca "outliers" și pot determina derularea datelor. Dacă distribuția dvs. este
asimetrică - adică, înclinată - utilizați mediana ca măsurătoare a centralizării deoarece nu este afectată de
valori extreme.
Când aveți o distribuție înclinată spre stânga (majoritatea măsurătorilor sunt la dreapta mediei atunci când
datele sunt în ordine), media este mai mică decât mediana.
Când aveți o distribuție înclinată spre dreapta (majoritatea măsurătorilor sunt la stânga mediei atunci când
datele sunt în ordine), media este mai mare decât mediana.
Dacă distribuția dvs. este simetrică, înseamnă că media, mediana și modul sunt egale.
O histogramă poate fi utilizată pentru a verifica dacă datele sunt înclinate sau nu. 5.1 este o histogramă a
datelor din Tabelul 5.1:
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Măsuri de variabilitate
Măsurătorile de variabilitate sunt folosite pentru a măsura modul în care sunt răspândite sau împrăștiate
datele. Principalele măsuri de variabilitate sunt:
• Gamă
• Variația populației sau a eșantionului
• Deviația standard a populației sau a eșantionului
• Gamă interquartilată
Gamă
Intervalul unui set de date este cea mai simplă măsură de variație. Este diferența dintre cea mai mare valoare
și cea mai mică valoare. Întrucât se calculează numai cu două valori, nu vă oferă informații despre datele dintre
aceste două valori și, prin urmare, transmite cele mai puține informații. Intervalul pentru setul de date din
Tabelul 8 este 79. Aceasta este diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare.
V>ariație
Varianța este o măsură de dispersie care utilizează toate valorile datelor. Se bazează pe diferența dintre fiecare
valoare a datelor și media. Acesta poate fi folosit numai cu media, deoarece măsoară gradul în care datele sunt
împachetate îndeaproape în ceea ce privește media. Dacă datele sunt strâns grupate în ceea ce privește
media, varianța va fi relativ mică. Dacă datele sunt răspândite pe scară largă în ceea ce privește media,
varianța va fi relativ mare.
Deviație standard
Abaterea standard este rădăcina pătrată a varianței. Este adesea preferată în raport cu varianța ca măsură
descriptivă deoarece este în aceleași unități ca datele brute.
Trebuie să fii capabil să diferențiați varianța dintre variația populației și abaterea standard, variația
eșantionului și deviația standard. Cuvântul grecesc σ (pronunțat sigma) este folosit pentru a denota deviația
standard a populației astfel încât σ ^ 2 este folosită pentru varianța populației. Litera s este folosită pentru a
denota deviația standard a eșantionului și astfel s ^ 2 este variația eșantionului.
Formulele pentru calcularea varianței și, prin urmare, abaterea standard sunt aproape identice atât pentru
populație, cât și pentru eșantion. Cu toate acestea, ca și în cazul populației, este puțin probabil să puteți
calcula variante ale populației.
Ecuația 4 Varianța eșantionului

Varianță de probă 𝑠 2 =

∑(𝑥−𝑥̅ )2
𝑛−1

Unde n este numărul de valori ale datelor
Abaterea standard este pur și simplu rădăcina pătrată a varianței, iar variația eșantionului și abaterea standard
a eșantionului vor fi calculate cu datele din Tabelul 8 utilizând următoarele etape:
Pentru a calcula varianța și deviația standard, creați mai întâi un tabel care conține toate informațiile necesare
pentru formula (vezi Tabelul 9). Apoi, aplicați formula pentru a obține varianța și, în final, obțineți rădăcina
pătrată a varianței pentru a obține deviația standard.

Tabelul 9 Calculul valorilor pentru formula de variație
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Prima coloană din Tabelul 9 vă oferă numărul de elemente de date. A doua coloană afișează valorile datelor și
le însumează. Cea de-a treia coloană dă proba medie. A patra coloană dă distanța de la media fiecărei valori.
Observați că unele sunt negative, iar unele sunt pozitive, iar valoarea totală este zero. Din cauza acestui total
zero, a cincea coloană dă pătratul distanțelor și totalul. A șasea coloană este pătratul fiecărei valori individuale.
Luând valorile necesare din Tabelul 9 și utilizând formula de variație a eșantionului (Ecuația 4):
𝑠2=

∑(𝑥−𝑥̅ )2

𝑠2 =

𝑛−1

6291.75
19

𝑠 2 = 331.144
𝑠 = √331.144
𝑠 = 18.197
Intervalul Interquartile
Intervalul interquartilat (IQR) este o măsură a variabilității care este folosită în mod obișnuit pentru datele
excluse. IQR conține 50% din mijlocul datelor atunci când datele sunt în ordine. Veți afla mai multe despre IQR
mai târziu atunci când aflați despre rezumatul cu cinci cifre și complotul din cutie.

Măsuri de poziție relativă
Atunci când analizați un set de măsurători, este adesea important să știți unde se află o anumită măsurătoare
față de celelalte măsurători din setul de date.
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Z-Scoruri
O modalitate de a măsura situația relativă este folosirea deviației medii și standard pentru a găsi în termeni de
unități de deviație standard, cât de departe este media măsurătorii. Aceasta se numește calculul unui scor z.
Pentru a calcula un scor z, scădeți media de la măsurare și împărțiți cu deviația standard.

Ecuația 5 Z-scor

𝑧=

𝑥 − 𝑥̅
𝜎

Percentile
Un percentil este o altă măsură a stării relative și este cel mai adesea folosit pentru seturi mari de date percentilele nu sunt foarte utile pentru seturile de date mici. Dacă aveți un set de elemente de date aranjate în
ordine ascendentă, atunci percentila p este valoarea care depășește p% din valori. De exemplu, percentila 90
ar fi valoarea care are 10% din setul de date mai mare decât aceasta și 90% din setul de date este mai mic
decât acesta.
Un exemplu tipic din viața reală a utilizării percentililor este scorul examenului. De exemplu, o calificare de
intrare la o școală sau la un colegiu ar putea fi faptul că elevul a obținut o notă care le plasează în percentila
90. Aceasta înseamnă că ele se află în top 10%.
Percentile care împart datele în patru sferturi sau quartile sunt:
• Percentila 25, sau quartila inferioară (de obicei cunoscută sub numele de Q1)
• 50-a percentilă sau mediană (cunoscută de obicei ca Q2)
• Percentila 75, sau quartila superioară (de obicei cunoscută sub numele de Q3)
IQR menționată mai devreme este diferența dintre Q3 și Q1. Veți folosi aceste quartile în secțiunea următoare
atunci când veți învăța să creați un complot cutie.

Rezumatul cu cinci cifre și complotul din cutie
Rezumatul cu cinci cifre constă din cea mai mică valoare, din quartila inferioară, din mediana, din quartila
superioară și din cea mai mare valoare prezentată în ordine crescătoare.
• minim
• Q1
• Mediana
• T3
• Maxim
Un sfert din măsurătorile din setul de date se află între fiecare dintre cele patru perechi de valori adiacente.
Rezumatul cu cinci cifre poate fi folosit pentru a crea un grafic simplu numit complot pentru cutie pentru a
descrie vizual distribuția datelor. Din complotul casetei, puteți detecta rapid orice înclinare sub formă de
distribuție și puteți vedea dacă în setul de date există valori excepționale. O depășire poate fi cauzată de
eroarea umană la introducerea datelor sau de funcționarea defectuoasă a echipamentului. Cu toate acestea,
valorile externe pot fi, de asemenea, măsurători valide și, din acest motiv, este necesar să le izoleze cât mai
curând posibil în analiză. Parcela cutie este proiectată în acest scop.
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Pentru a înțelege mai bine complotul cutie, mai întâi veți învăța pașii necesari pentru a crea unul manual. Veți
învăța apoi să utilizați Excel pentru a crea un complot cutie pentru seturi de date mai mari; totuși, accentul va
fi pus pe interpretarea complotului pe cutie. Figura 10 ilustrează trăsăturile unei casete.

Figura 12 Comportamentul cutie

Pentru a construi un teren cutie:
1. Calculați Q1, Q2, Q3 și IQR.
2. Desenați o linie orizontală reprezentând scala de măsurare.
3. Desenați o cutie deasupra liniei cu capetele din dreapta și din stânga la Q1 și Q3.
4. Desenați o linie prin cutie la locul median (Q2).
5. Pentru a detecta valori extreme, trebuie să determinați un gard inferior și superior:
A. Gardul inferior este Q1 minus 1,5 ori IQR
B. Gardul superior este Q3 plus de 1,5 ori IQR
6. Orice valori sub gardul inferior sau deasupra gardului superior sunt clasificate ca valori extreme.
7. În cele din urmă, marcați orice valoare cu un asterisc (*) pe grafic.
8. Extindeți linii orizontale, numite whiskers, de la capetele casetei la cele mai mici și cele mai mari valori care
nu sunt valabile.
Un complot cutie poate fi creat și pe o axă verticală. De fapt, modul în care majoritatea pachetelor de statistici
le creează. Nu are nici o importanță în ce fel este trasată complotul cutiei - se aplică aceeași interpretare.
Caseta grafică din Figura 10 este construită pentru a demonstra modul în care puteți interpreta un complot
cutie. Caracteristicile cheie sunt următoarele:
Aberante
Prima caracteristică pe care o căutați atunci când analizați un complot din cutie este prezența unor valori
excepționale. Valorile negative sunt valori extreme și vă pot influența considerabil analiza. Din acest motiv, ar
trebui să vă verificați datele și să vă asigurați că ați introdus-o corect. Aveți, de asemenea, opțiunea de a
elimina valorile negative, făcând o notă că le-ați eliminat și vă prezentați analiza fără ele.
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Dificultatea datelor
A doua caracteristică este gradul de îngrădire. După cum ați aflat mai devreme, quartilele împart datele în
patru secțiuni, fiecare conținând 25% din măsurători. Sunteți interesat de modul în care sunt răspândite sau
împachetate bine datele sunt. Lungimea mușchilor și poziția medianului din cutie îți spun asta. Observați că
25% din valorile din câmpul cutie sunt mai mici decât Q1 și acest lucru include valorii excedentare.
IQR
A treia caracteristică este varianța cu privire la mediană. IQR reprezintă jumătatea medie a datelor. Când aveți
de-a face cu date înclinate, IQR este cea mai fiabilă măsură de variație. Excedentele afectează mediul, făcândul o măsură nerealistă a centrului.
Valori maxime și minime
Rețineți, de asemenea, că valorile maxime și minime dintr-o cutie de câmp sunt cele mai mari și mai mici valori
din interiorul gardurilor. Muchiile se extind la aceste valori.
Cea mai obișnuită utilizare a parcelelor cutie este atunci când se compară două seturi de date la aceeași scară.
Deocamdată, este important să clarificați ce descrie o distribuție a cutiilor despre distribuția datelor și ce
măsură de centru și variabilitate sunt cele mai potrivite pe baza distribuției.
Apoi, veți crea manual un câmp pentru datele din tabelul 8. Aveți deja minim, maxim și median din secțiunile
anterioare, deci tot ceea ce aveți nevoie pentru a finaliza primul pas este Q1 și Q3. Utilizați următoarele
formule care sunt destul de similare cu cele utilizate pentru a calcula mediana.
Ecuația 6 Q1 și Q3

𝑃𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑎 𝑄1 =

(𝑛+1)
4

𝑃𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑎 𝑄3 = 3

(𝑛+1)
4

Unde n este numărul de valori ale datelor

Ca și în cazul calculării medianei:
• Dacă, atunci când aplicați formula, obțineți un număr întreg, aceasta este poziția necesară din setul de date.
• Dacă nu obțineți un număr întreg, valoarea necesară este valoarea medie a fiecărei părți a acestui număr.
În acest caz:
Poziția lui Q1 = ((n + 1)) / 4 = 21/4 = 5,25
Obțineți media valorilor din poziția 5 și poziția 6 din date. În acest caz, valoarea din poziția 5 este 3 și valoarea
din poziția 6 este de asemenea 3, deci Q1 = 3.
Poziția lui Q3 = 3 ((n + 1)) / 4 = 63/4 = 15,75
Obțineți media valorilor din poziția 15 și poziția 16 din date. În acest caz, valoarea din poziția 15 este 7 și
valoarea din poziția 16 este 8, deci Q3 = 7,5.
Acum aveți toate valorile pentru rezumatul celor cinci cifre:
• Minim: 1
• Q1: 3
• Median: 6
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• Q3: 7.5
• Maxim: 80
Următorul pas este obținerea IQR și gardurile superioare și inferioare. IQR este diferența dintre Q1 și Q3 - în
acest caz, 4.5.
Gardurile de sus și de jos sunt calculate după cum urmează:
Gardul inferior = Q1 - 1,5 x IQR = 3 - 1,5 x 4,5 = -3,75
Gardul superior = Q3 + 1,5 x IQR = 7,5 + 1,5 x 4,5 = 14,25
Plotul de cutie completat este prezentat în figura 11 Schema cutie pentru datele din tabelul 8.

Figura 13 Structura cutie pentru datele din tabelul 8

După cum puteți vedea, graficul de cutie scoate în evidență cele două valori extreme și arată că datele sunt
înclinate spre dreapta. Aceasta susține concluziile anterioare bazate pe histograma și diferența dintre mediană
și medie.

Crearea de statistici descriptive numerice în Excel
Utilizarea Excel pentru a crea statistici descriptive numerice este demonstrată în exemplul următor.
Exemplu
Un articol dintr-un jurnal de inginerie prezintă date privind vâscozitatea dintr-un proces chimic în lot. O probă
a acestor date este prezentată în Tabelul 10.
Tabelul 10 Date privind vâscozitatea brută
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Statistici descriptive numerice și graficul cutie
Pentru a genera statistici descriptive numerice și un complot cutie în Excel:
1. Introduceți datele vâscozității brute într-o foaie de lucru Excel.
2. Accesați fila Date și selectați Analiza datelor, selectând opțiunea Descriere statistică descriptivă.
3. Pentru intervalul de intrare, selectați coloana de date brute și selectați Statistici sumare, apoi OK.

1.

1. Faceți clic pe OK pentru a genera tabelul cu statistici descriptive într-o foaie de lucru nouă:

Tabelul 11 Viscozitatea statisticii descriptive

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

2. Pentru a crea o diagramă a datelor din cutie, selectați datele brute, iar din fila Inserare selectați opțiunea
Grafice.
3. Selectați caseta și Whisker din meniul Toate tabelele și faceți clic pe OK.
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2. Selectați axa plotului rezultat în casetă, faceți clic dreapta, apoi alegeți opțiunea Format Axe, astfel încât
să putem schimba nivelul axei de la un minim de la 0 la 12; acest lucru va duce la o complot mai bine
amplasat în cutie.
3. Introduceți 12 ca valoare minimă
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2.

Parcela de cutie rezultată este prezentată în Figura 12

Figura 14 Caseta de compoziție a viscozității

Interpretare
După cum puteți vedea în Tabelul 11, Excel generează toate valorile numerice cheie. Sarcina dvs. este de a
interpreta aceste valori și de a prezenta un scurt raport care spune ceea ce fiecare valoare vă spune despre
date. Plotul de cutie este o imagine vizuală pe care o puteți folosi pentru a vă susține analiza.
Numărătoarea din acest exemplu înseamnă numărul de măsurători introduse în Excel. În acest caz, există 40
de valori. În acest stadiu, știi că ai introdus toate datele și o scurtă privire la complotul din cutie îți spune că nu
există valori excepționale. Prin urmare, puteți presupune că datele au fost introduse corect.
Următoarele valori pe care le priviți sunt măsurile centralizate. În acest caz, media este de 14.795 și media este
de 14.800. Aceste valori sunt apropiate, ceea ce confirmă din nou lipsa de valori ale datelor. Există o ușoară
îngrijorare. Puteți observa din graficul cutie că mediana nu este la centrul exact - este puțin mai mare decât
media. Lungimea inegală a mușchilor cauzează acest efect. Deoarece măsurarea centrului este apropiată,
media este măsura preferată a centrului, iar deviația standard de 0,868 este măsura preferată a variabilității.
În analiza statistică, media ar trebui să fie aleasă întotdeauna dacă datele vă permit să o alegeți; adică dacă
datele nu sunt înclinate.

Măsura de asociere
Până acum, am luat în considerare doar statisticile descriptive pentru o singură variabilă. Totuși, dacă avem
două variabile și suntem interesați dacă sunt sau nu asociați. Cu alte cuvinte, dacă o variabilă crește, cealaltă
merge cu ea?
Corelație
Corelația cuvântului este utilizată pentru a descrie relația dintre două sau mai multe variabile. De exemplu,
există o relație între IQ-ul părinților și IQ-ul copiilor? Corelarea este folosită pentru a testa relațiile dintre
variabilele cantitative sau variabilele categorice, este o măsură a modului în care sunt legate lucrurile.
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Este important să nu confundați corelația cu cauza și efectul. Doar pentru că două evenimente se întâmplă
împreună nu înseamnă că unul a cauzat celuilalt. Oamenii adesea presupun că evenimentele care sunt strâns
legate sunt într-un fel legate cauzal. Chiar dacă două variabile sunt corelate în mod legitim, nu există neapărat
nici o legătură cauzală specială între ele. O conexiune cauzală poate fi determinată prin experimente
proiectate.
Grafică difuzată
O diagramă scatter este un instrument pentru a determina dacă există o relație între două variabile. Pentru a
desena o diagramă de scatter, compuneți o variabilă pe axa X, iar cealaltă pe axa Y. Modelul punctelor
intersectate arată tipul relației dintre cele două variabile. Un scatterplot este o diagramă bidimensională care
prezintă valoarea (X, Y) pentru fiecare observație. Se folosește pentru a determina dacă există o relație
pronunțată și, dacă da, dacă relația poate fi tratată ca aproximativ liniară. Y este de obicei variabila de răspuns
(dependentă); X este de obicei variabila explicativă (independentă). Variabila de răspuns este variabila pentru
care doriți să explicați variația. Variabila explicativă este variabila folosită pentru a explica variația variabilei de
răspuns.
Când desenați un scatterplot, căutați să vedeți dacă există o posibilă relație liniară între variabile. Exemple de
tipuri diferite de relații sunt prezentate în Figura 15, Figura 16, Figura 17 și Figura 18.

Figura 15 Relația liniară pozitivă
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Figura 16 Relația liniară negative

Figura 17 Nici o relație liniară

Figura 18 Nicio relație liniară

Privind la un scatterplot vă va spune dacă există o posibilă relație și care ar putea fi acea relație. Următorul pas
este de a găsi o măsură a forței acestei relații. Coeficientul de corelare este o astfel de măsură.
Exemplu
Un inginer de tehnologie de fabricație dorea să stabilească dacă există o relație între forța de tracțiune a
pieselor turnate prin injecție și timpul de rezidență în matriță. O probă aleatorie de 12 ori diferite și puterile lor
de tragere corespunzătoare au fost înregistrate după cum urmează:

Tabelul 12 Timpul vs. rezistența la tracțiune
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Cum se generează un parcel împrăștiat în Excel
1. Introduceți datele brute Timp vs. Pull Strength într-o foaie de lucru Excel. Pentru ușurința utilizării,
variabila independentă ar trebui să fie în coloana din stânga, deoarece această coloană va fi reprezentată
pe axa x. Variabila dependentă (cea afectată de variabila independentă) trebuie să fie în coloana din
dreapta și va fi reprezentată grafic pe axa y.
2. Selectați cele două coloane ale datelor numerice, inclusiv anteturile; alegeți fila Inserare, selectați
opțiunea Grafice.
3. Alegeți diagrama XY Scatter din meniul Toate tabelele și faceți clic pe OK

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulul 2 | Metode inteligente de colectare și analiză a
datelor

Page 57 of 65

1.

Diagrama scatter va fi introdusă imediat în foaia dvs. de lucru și este prezentată în Figura 19.

2.
Figura 19 Scatterplot

Scatterplotul rezultat, prezentat în Figura 19, este similar cu graficul din Figura 15 și prezintă o relație liniară
probabilă pozitivă. Prin urmare, puteți concluziona că, odată cu creșterea timpului de formare a mucegaiului,
rezistența la tracțiune crește.
Acesta este primul pas în analiza datelor bivariate. Privind la scatterplot vă va spune dacă există o posibilă
relație și ce relație ar putea fi. Următorul pas este de a găsi o măsură a forței acestei relații. Coeficientul de
corelare este o astfel de măsură.
Coeficient de corelație
De la scatterplot, ai o idee generală despre relație. Pentru precizie, aveți nevoie de o măsură numerică pentru
a determina puterea relației. Cea mai comună măsură este cunoscută sub denumirea de Pearson Coeficient de
corelare a momentelor de produs. Pe scurt, acest lucru este denumit de obicei coeficientul de corelare. Așa
cum veți proceda de obicei cu eșantioane populaționale, coeficientul de corelație a eșantionului se numește r.
Proprietățile coeficientului de corelație r
• r poate avea valori cuprinse între -1 și +1.
• Dacă r este +1 sau -1, aceasta reprezintă o corelare liniară perfectă.
• Dacă r este 0, aceasta indică o relație liniară relativ mică sau deloc; adică, pe măsură ce X crește, nu
există o tendință clară pentru ca valorile lui Y să crească sau să scadă în linie dreaptă.
• Dacă r este aproape de +1, aceasta indică o corelație pozitivă mare; adică valorile lui Y tind să
crească pe măsură ce X crește.
• Dacă r este aproape de -1, aceasta indică o mare corelație negativă; adică Y tinde să scadă pe
măsură ce X crește.
• Cu cât valoarea r este de la 0, cu atât relația este mai puternică.
• Semnul r indică direcția relației.
Pe scurt, r va fi întotdeauna între -1,0 și +1,0. Dacă corelația este negativă, există o relație negativă; dacă este
pozitivă, relația este pozitivă.
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Cum se calculează Coeficientul de corelație în Excel
1. În foaia de lucru exemplu selectați o celulă necompletată care va fi utilizată pentru rezultatul calculului.
2. Selectați fila Formule, alegeți Statistică și apoi alegeți CORREL din lista derulantă.

1. Apoi asociați intervalul celulelor de valori la Array 1 ca B3: B14 (acestea sunt valorile Timp), apoi
atribuiți intervalul celulelor de valori pentru Array 2 ca C3: C14 (acestea sunt valorile Forței de tragere) și
faceți clic pe OK.

1. Apoi atribuim intervalul celulelor de valori pentru Array 1 ca B3: B: 14 (acestea sunt Valorile Timpului), apoi
atribuiți intervalul celular de valori pentru Array 2 ca C3: C14 (acestea sunt valorile forței de tragere).
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2. Rezultatul pentru coeficientul de corelare apare acum în celula goală pe care ați selectat-o inițial ca
0.968343.
Coeficientul de corelare în acest caz este 0,968. Aceasta susține observația anterioară de la scatterplot și
calculele care arată o relație puternică, pozitivă, liniară.

Analiza calitativă a datelor
Acum, că ați colectat datele dvs. calitative, este timpul să o analizați, totuși, nu există o modalitate corectă de a
efectua o analiză calitativă a datelor, iar metoda pe care o alegeți depinde de scopul cercetării. Există multe
metode utilizate de cercetători pentru a analiza date calitative, inclusiv analiza tematică, analiza conținutului,
analiza structurală, analiza discursului, printre altele.
Analiza tematică este o metodă flexibilă pe care o puteți utiliza atât pentru studiile explorative, în care nu aveți
o idee clară asupra tiparelor pe care le căutați, cât și pentru mai multe studii deductive, de unde știți exact ce
vă interesează. Această metodă este descrisă aici, cu toate acestea, secțiunea de resurse suplimentare a
acestei unități vă oferă o listă extinsă de resurse pentru a vă ghida prin diversitatea abordărilor și a practicilor
de analiză calitativă. O analiză tematică se străduiește să identifice modelele de date din date. Potrivit lui
Braun și Clarke (2013), analiza tematică implică un proces în șase faze pentru efectuarea analizelor detaliate în
continuare.

Proces de 6 faze pentru analiză
1. Familiarizarea cu datele: Această etapă implică citirea și re-citirea datelor, pentru a deveni imersate și
familiarizate cu conținutul său.
2. Codificare: Această etapă implică generarea de etichete succinte (coduri!) Care identifică caracteristicile
importante ale datelor care ar putea fi relevante pentru a răspunde la întrebarea de cercetare. Aceasta
implică codarea întregului set de date și, ulterior, colectarea tuturor codurilor și a tuturor extraselor de
date relevante, împreună pentru etapele ulterioare de analiză.
3. Generarea temelor inițiale: Această etapă implică examinarea codurilor și a datelor colectate pentru a
identifica modele semnificative mai largi de semnificație (temele potențiale). Apoi implică colectarea
datelor relevante pentru fiecare temă candidată, astfel încât să puteți lucra cu datele și să examinați
viabilitatea fiecărei teme candidate.
4. Revizuirea temelor: Această etapă implică verificarea temelor candidate împotriva setului de date,
pentru a determina că acestea spun o poveste convingătoare a datelor și una care răspunde la întrebarea
de cercetare. În această fază, temele sunt de obicei rafinate, ceea ce uneori implică împărțirea,
combinarea sau eliminarea. În abordarea TA, temele sunt definite ca un model al sensului comun, susținut
de un concept sau o idee centrală.
5. Definirea și denumirea temelor: Această etapă implică dezvoltarea unei analize detaliate a fiecărei
teme, elaborarea scopului și a temei fiecărei teme, determinarea "povestii" fiecărei teme. De asemenea,
implică decizia privind un nume informativ pentru fiecare temă.
6. Scrierea: Această etapă finală implică țeserea împreună a narațiunilor analitice și a extrasurilor de date
și contextualizarea analizei în raport cu literatura existentă.
Trimiteți feedback
Istoric
Salvate
Comunitate

Ce este codificarea?
Analiza datelor în cercetarea calitativă este definită ca procesul de căutare și organizare sistematică a
transcrierilor de interviu, a observațiilor de observație sau a altor materiale non-textuale pe care cercetătorul
le acumulează pentru a spori înțelegerea fenomenului. Procesul de analiză a datelor calitative implică
predominant codarea sau clasificarea datelor.
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Codificarea sau clasificarea datelor este cea mai importantă etapă a procesului de analiză calitativă a datelor.
Codificarea și analiza datelor nu sunt sinonime, deși codificarea este un aspect crucial al procesului de analiză
calitativă a datelor. Codificarea presupune doar împărțirea cantității mari de informații sau date brute și,
ulterior, atribuirea lor în categorii. În termeni simpli, codurile sunt etichete sau etichete pentru alocarea de
teme sau subiecte identificate din datele compilate în studiu. În mod tradițional, codarea a fost făcută manual,
cu ajutorul stilourilor colorate pentru a clasifica datele și, ulterior, pentru tăierea și sortarea datelor.

Instrumente de analiză a datelor
Puteți utiliza o gamă de pachete software pentru a analiza date - de la Excel sau Acces la pachete dedicate,
cum ar fi SPSS, Stata și R pentru analiza statistică a datelor cantitative și Nvivo pentru analiza calitativă
(textuală și audio-vizuală).

Software de analiză cantitativă
Studiile cantitative conduc deseori la seturi numerice mari, care ar fi dificil de analizat fără ajutorul pachetelor
software. Programele precum Excel sunt relativ simple și ușor disponibile, fiind statistici descriptive deosebit
de utile și analize mai puțin complicate. Uneori, analiza datelor necesită un pachet software mai sofisticat. Din
fericire, există câteva pachete software statistice excelente disponibile, vezi Tabelul 13.
Tabel 13 Software software de analiză cantitativă

Analiza datelor cantitative
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/

Un pachet statistic general folosit pe scară largă în cercetarea
academică pentru editarea, analizarea și prezentarea datelor
numerice. Este compatibil cu toate formatele de fișiere utilizate
frecvent pentru datele structurate, cum ar fi Excel, fișiere text
simple și relații de date relaționale (SQL)
Un pachet software puternic și flexibil, cu scop general, folosit
în cercetare, printre altele în domeniile economiei, sociologiei,
științei politice. Capabilitățile sale includ gestionarea datelor,
analiza statistică, grafica, simulările, regresia și programarea
personalizată.
Un mediu software gratuit pentru calculul statistic și grafica.
Acesta compilează și rulează pe o mare varietate de platforme
UNIX, Windows și MacOS. R oferă o gamă largă de statistici
(modelare liniară și neliniară, teste statistice clasice, analize de
timp, clasificare, grupare etc.) și tehnici grafice și este extrem
de extensibilă.
Un pachet software general pentru scopuri statistice conceput
pentru o utilizare interactivă ușoară.
Trimiteți feedback
Istoric
Salvate
Comunitate

Software de analiză calitativă
Dezvoltarea unui număr mare de programe de calculator (acronimul comun pentru acestea este CAQDAS,
pentru software-ul de analiză a calității datelor computerizate) pentru a facilita procesul de analiză a datelor
calitative a crescut foarte mult.
Spre deosebire de programele de analiză statistică, CAQDAS nu efectuează analiza; facilitează pur și simplu
procesul de creare a categoriilor de codificare, atribuirea de segmente de date categoriilor și compilarea
tuturor fragmentelor dintr-o anumită categorie pentru examinare. Categoriile înseși și interpretarea datelor
clasificate trebuie să fie în continuare create de cercetător. Deși programele mai avansate pot lega memo-urile
de categorii sau segmente de date și pot crea legături între categorii (adesea numite "construirea teoriei"),
principalul lor avantaj este de a face procesul de codificare mai ușor și mai rapid.
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Pachete software cuprinzând instrumente concepute pentru a facilita o abordare calitativă a datelor calitative,
care includ texte, grafică, audio sau video. Aceste pachete (uneori denumite CAQDAS - Analiza calitativă a
datelor asistate de calculator) pot, de asemenea, să permită încorporarea datelor cantitative (numerice) și /
sau să includă instrumente pentru abordarea cantitativă a datelor calitative, a se vedea tabelul 14.
Trimiteți feedback
Istoric
Salvate
Comunitate

Tabelul 14 Software de analiză calitativă a datelor

Analiza calitativă a datelor
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/

Un pachet software pentru analiza calitativă a datelor (QDA)
produs de QSR International. Acesta a fost conceput pentru
cercetătorii calitativi care lucrează cu informații foarte bogate
pe bază de text și / sau multimedia, unde sunt necesare niveluri
profunde de analiză privind volumele mari sau mici de date.
O alternativă la Nvivo și gestionează o gamă similară de tipuri
de date care permit organizarea, codarea culorilor și
recuperarea datelor. Textul, audio sau video pot fi tratate în
mod egal de acest pachet software. Sunt incluse și o serie de
instrumente de vizualizare a datelor.
Software pentru analiza calitativă a corpurilor mari de date
textuale, grafice, audio și video. Oferă o varietate de
instrumente pentru a îndeplini sarcinile asociate cu orice
abordare sistematică a datelor "moi", și anume materiale care
nu pot fi analizate prin abordări formale, statistice într-un mod
semnificativ. Puteți descărca o versiune de încercare de pe site,
este gratuită și funcționează fără limită de timp.
Taguette este un instrument gratuit și open source pentru
cercetarea calitativă. Puteți importa materialele dvs. de
cercetare, evidențiați și etichetați citate și exportați rezultatele.
O aplicație cross-platform pentru analiza metodelor calitative și
mixte de cercetare cu text, fotografii, audio, videoclipuri, date
de tabel și mai mult

Instrumente de vizualizare a datelor
Tabelul 15 Instrumente de vizualizare a datelor

Instrumente de vizualizare a datelor
Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

QGIS
Solver

https://qgis.org/en/site/
https://www.solver.com/

QlikView

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

Infogram

https://infogram.com/

Datawrapper este un instrument online de vizualizare a datelor
pentru realizarea de diagrame interactive. După ce încărcați datele
din fișierul CSV / PDF / Excel sau le inserați direct în câmp,
Datawrapper va genera o bară, o linie, o hartă sau orice altă
vizualizare asociată.
O aplicație geografică de tip "desktop-free" și "open-source" (GIS).
Solver este specializată în furnizarea de rapoarte financiare de la
nivel mondial, de bugetare și de analiză, cu acces pushbutton la
toate sursele de date care conduc la rentabilitatea companiei.
Qlik vă permite să creați vizualizări, tablouri de bord și aplicații
care răspund la cele mai importante întrebări ale companiei dvs.
Acum puteți vedea întreaga poveste care trăiește în datele dvs.
Infogram oferă peste 35 de diagrame interactive și peste 500 de
hărți pentru a vă ajuta să vă vizualizați cu frumos datele. Creați o
varietate de diagrame, inclusiv coloană, bar, plăcintă sau cuvânt
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Tableau
Public

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

nor.
Un instrument ușor de utilizat, gratuit și puternic pentru crearea
de tablouri interactive și vizualizări de date care pot fi partajate
public și încorporate în site-ul dvs. personal.

Alte instrumente de date
Piața pentru instrumentele de analiză a datelor este matură și aglomerată cu prea multe pentru a fi listată. Mai
jos sunt disponibile câteva instrumente de date suplimentare. Unele sunt gratuite, altele nu sunt, iar lista nu
este în ordine particulară. Exemple de instrumente de date cu sursă deschisă sunt prezentate în Tabelul 16;
sentiment în Tabelul 17; și instrumentele de extragere a datelor din Tabelul 18.
Tabelul 16 Instrumente de date cu sursă deschisă

Instrumente de date cu sursă deschisă
Knime

https://www.knime.com/

Orange

https://orange.biolab.si/

Pentaho

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

OpenRefine

http://openrefine.org/

Platforma KNIME Analytics este soluția principală deschisă
pentru inovațiile bazate pe date, ajutându-vă să descoperiți
potențialul ascuns în datele dvs., a mea pentru cunoștințe
proaspete sau să prezicați noi contracte futures.
Învățarea open-source a mașinilor și vizualizarea datelor pentru
începători și experți. Lucrări interactive de analiză a datelor cu
un set de instrumente de mari dimensiuni.
Pentaho abordează barierele care blochează capacitatea
organizației dvs. de a obține valoare din toate datele dvs.
Platforma simplifică pregătirea și amestecarea oricăror date și
include un spectru de instrumente pentru analizarea,
vizualizarea, explorarea, raportarea și prezicerea cu ușurință.
Deschis, încorporabil și extensibil.
OpenRefine (fostă Google Refine) este un instrument puternic
pentru a lucra cu date dezordonate: curățarea; transformândul dintr-un format în altul; și extinderea acestuia cu servicii web
și date externe.

Tabelul 17 Instrumente de sentiment

Instrumente de analiză a sentimentului
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/

Modulul de analiză a sentimentului OpenText este un motor de
clasificare specializat utilizat pentru a identifica și evalua modelele
și expresiile subiective ale sentimentului în cadrul conținutului
textual. Analiza este efectuată la nivel de subiect, teză și document
și este configurată să recunoască dacă porțiunile de text sunt
faptice sau subiective și, în acest ultim caz, dacă opinia exprimată
în aceste fragmente este pozitivă, negativă, mixtă sau neutru.
Semantria este un instrument care oferă o abordare unică a
serviciilor prin colectarea textelor, tweet-urilor și a altor
comentarii de la clienți și analizarea lor cu meticulozitate pentru a
obține informații detaliate și extrem de valoroase. Semantria oferă
analiza textului prin pluginul API și Excel.
Analiza sentimentului SAS extrage automat sentimentele în timp
real sau într-o perioadă de timp cu o combinație unică de
modelare statistică și tehnici de prelucrare a limbajului natural
bazate pe reguli. Rapoartele încorporate prezintă modele și reacții
detaliate. Deci, puteți să vă concentrați asupra sentimentelor
exprimate.
Opinia Crawl este o analiză a sentimentului online pentru
evenimente, companii, produse și persoane curente. Opinia Crawl
permite vizitatorilor să evalueze sentimentul Web pe un subiect o persoană, un eveniment, o companie sau un produs. Puteți
introduce un subiect și puteți obține o apreciere ad-hoc a
sentimentului. Pentru fiecare subiect, primiți o diagramă de
diapozitive care prezintă sentimentul curent în timp real, o listă cu
ultimele titluri de știri, câteva imagini miniatură și un nor de tag-
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uri de concepte semantice cheie pe care publicul le asociază
subiectului. Conceptele vă permit să vedeți ce probleme sau
evenimente conduc sentimentul într-un mod pozitiv sau negativ.
Pentru o evaluare mai aprofundată, crawlerele web ar găsi ultimul
conținut publicat pe multe subiecte populare și probleme publice
actuale și să calculeze sentimentul pentru ei în mod continuu. Apoi
postările pe blog ar arăta tendința de sentiment în timp, precum și
raportul pozitiv-negativ.

Tabelul 18 Instrumente de extragere a datelor

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 este un crawler gratuit și puternic folosit pentru
extragerea tuturor tipurilor de date de care aveți nevoie de pe
site. Puteți folosi Octoparse pentru a rupe un site web cu
funcționalitățile și capacitățile sale extinse.
Content Graber este un software web crawling destinat
întreprinderilor. Acesta poate extrage conținut de pe aproape
orice site web și îl salvează ca date structurate într-un format la
alegere, inclusiv rapoarte Excel, XML, CSV și majoritatea bazelor
de date.
Import.io este un instrument de plată bazat pe web pentru
extragerea datelor pentru a extrage informații de pe site-uri
folosite pentru a fi ceva rezervat pentru tocilari. Pur și simplu
evidențiați ceea ce doriți și Import.io vă plimbare și "învață" ceea
ce căutați. De acolo, Import.io va sapa, arata si trage datele
pentru analiza sau exportul dumneavoastra.
Mozenda este un serviciu de răzuire pe bază de nor pe web.
Acesta oferă multe utilități utilitare pentru extragerea datelor.
Utilizatorilor li se va permite să încarce datele extrase în spațiul
de stocare în cloud.
Instrumente Web ușor de ras și Web crawling bazate pe cloud.
Specializată în colectarea de date de la site-uri de rețele sociale,
precum și directoare de vânzare cu amănuntul și de afaceri.

Sumarul capitolului
Activitatile capitolului
Vor fi completate

Activitatea 1: nume
Scopul activitatii
Detaliile sarcinilor
Raspuns
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Resursele suplimentare ale capitolului
Link 1: Ghid de gestionare a datelor/Date de cercetare/Universitatea Cambridge
Detalii
Resursele de pe aceste pagini au fost pregătite de Biblioteca Universității din Cambridge pentru a vă
ajuta să planificați, să creați, să organizați, să împărtășiți și să vă îngrijiți materialele de cercetare,
indiferent de forma pe care o iau.
Link-ul
https://www.data.cam.ac.uk/data-management-guide

Link 2: Analiza & prezentarea datelor calitative
Acest document oferă o abordare pragmatică pentru analizarea datelor calitative, utilizând date reale
dintr-un studiu calitativ de sănătate publică dentară în scop demonstrativ.
Citare
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.
Link-ul
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2008.292

Link 3: Ghid de experți în managementul datelor
Acest ghid este conceput de către experții europeni pentru a ajuta cercetătorii din domeniul științelor
sociale să-și facă datele de cercetare găsite, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR).
Link-ul
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

Link 4: Catalog de vizualizare a datelor
Catalogul de vizualizare a datelor este un proiect dezvoltat de Severino Ribecca pentru a crea o
bibliotecă de diferite tipuri de vizualizare a informațiilor. Oferă o listă și exemple de diferite moduri de
vizualizare a datelor. Deși este în cea mai mare parte cantitativă, există câteva exemple de vizualizare
a datelor calitative.
Link-ul
https://datavizcatalogue.com/

Link 5: Cum să vizualizați date calitative
Descrieți datele de studio Prezentați mai multe idei pentru a prezenta date calitative pentru
rapoartele, prezentările, materialele, infografice și multe altele.
Link-ul
https://depictdatastudio.com/how-to-visualize-qualitative-data/
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Link 6: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)
Regulamentul general privind protecția datelor disponibil în 23 de limbi.
Link-ul
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Link 7: SAGE Metode de cercetare
SAGE Metode de cercetare Video include ore de tutoriale, interviuri, studii de caz video și minidocumentare care acoperă întregul proces de cercetare. Găsiți videoclipuri făcute cu cercetători de la
instituții de cercetare de vârf, autori SAGE preferați, profesori excelenți și multe altele.
Link-ul
http://methods.sagepub.com/video

Referințele capitolului
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners. Sage.
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