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Opis zakresu przedstawionej analizy danych

• Sphinx Declic umożliwia zastosowanie wielu metod 
dedykowanych analizie danych:
– Analizy opisowe przy zastosowaniu wszystkich typów zmiennych w 

tym danych tekstowych i geograficznych (np. miast, kodu ulic)

– Analizy krzyżowe (tabele krzyżowe, analiza wariancji, regresja) wraz 
z innymi potrzebnymi testami np. chi2 , Fisher test

– Wieloczynnikowe analizy ( np. analiza korespondencji, analiza 
głównych  składowych, klastry)

• Sposób analizy danych wraz z wizualizacją danych jest 
intuicyjny i daje możliwość szerokiego wyboru grafik, 
kolorystyki, czy struktury obrazów.

• Współpraca z programem (analiza) jest interaktywna –
następuje w czasie rzeczywistym



Opis zakresu przedstawionej analizy danych

• Program wykorzystywany jest na każdym etapie badań 
empirycznych (budowa kwestionariusza, dystrybucja i zbieranie 
danych, analiza danych)

• Prezentacja koncentruje się wyłącznie na ostatnim etapie procesu

• Równocześnie załączam tutorial’e (ok. 8-10 min) dotyczące 3 
etapów badawczych

– Budowa kwestionariusza: https://youtu.be/tqwQqKfrnfg

– Dystrybucja i zbieranie danych: https://youtu.be/0JHgyaQz6ic

– Analiza danych: https://youtu.be/KG_cCwmgxUw

https://youtu.be/tqwQqKfrnfg
https://youtu.be/0JHgyaQz6ic
https://youtu.be/KG_cCwmgxUw


Panel przedstawiający obszary dedykowane analizie danych

Lista 
zmiennych

Obszar pracy

Zarządzanie 
stronami

Opcje 
dotyczące 

tabel i 
wykresów



Descriptive analyses (analiza opisowa)

Opcja przeciągania (Drag and 
drop) zmiennych na obszar pracy 

by otrzymać ich prezentacje: 
wykres, tabela

Możliwe opcje 
edycji 

wykresów i 
tabel 



Descriptive analyses (analiza opisowa)

Dane różnią się w zależności 
od przyjętych  typów 

zmiennych. % zmiennych 
nominalnych, średnia, 

odchylenie standardowe dla 
danych numerycznych itp..



Cross analyses (analiza krzyżowa)

Wybrano 2 zmienne, które 
zostały przeciągnięte (dragged 

and dropped) na stronę – obszar 
pracy. Wybrano opcję « Cross » 

Dane mogą być przedstawione 
za pomocą tabel czy/i wykresów

Żeby przetestować 
zależności pomiędzy 

poszczególnymi 
zmiennymi, należy wybrać 

wymagany test 
statystyczny



Multivariate analyses: correspondence analysis (analiza korespondencji)

Wybierz zmienne w 
opcji « Advanced 
analyses » module

Analizy 
zaawansowane

I wszystkie szczegółowe 
statystyczne parametry

Można otrzymać mapę 
korespondencji przy 1 kliknięciu



Multivariate analyses: analiza głównych skladowych

Wybierz zmienne w 
sekcji « Advanced 
analyses » module

Jak również bardziej 
szczegółowe statystyczne 

parametry 

Mapa faktorowa 
(factorial map) dzięki 1 

kliknięciu



Multivariate analyses: K means classification (Klasyfikacja K-średnich)

Grupy są identyfikowane 
automatycznie lub w 

oparciu o wybrane ilość  
przez użytkownika

Grupy zmiennych mogą 
być zapisane do dalszych 

analiz


