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1. Kje najdemo ustrezne informacije o raziskavi?

Na desni strani naslovne strani http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ izberemo povezavo na
Pogoste povezave in znotraj te Nesstar.

S klikom na izberemo ADP ali ADP-en (angleška različica). Odpre se seznam vseh
raziskav.
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Informacija o katalogih, raziskavah, tabelah, ostalih pripadajočih gradivih in
spremenljivkah je vidna v desnem oknu, kadar je izbran lisič Opis (privzeta nastavitev).

Za pregled dokumentacije posamezne raziskave najprej izberimo katalog v katerem
iščemo našo raziskavo.
S klikom na znak se odpre seznam raziskav, ki so dostopne v izbranem katalogu.
V kolikor je pred naslovom znak gre za serijo. S klikom na znak odpremo seznam
raziskav v seriji. V kolikor pa je pred naslovom znak smo že na končni raziskavi. S
klikom na znak se v desnem oknu odpre opis izbrane raziskave. Enak rezultat dobimo
če namesto na kliknemo na naslov raziskave.

Primer:
Pregledati želimo raziskavo CESTE02 – Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji,
2002.
Kliknimo torej na znak pri katalogu ADP, nato na pri seriji CESTE in nazadnje na
pri CESTE02. V desnem okvirju se odpre povzetek raziskave.
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Opis raziskave je pripravljen v standardu DDI. Nesstar ločeno prikaže le nekatera med
opisnimi polji.

V levem oknu se odprejo tri poglavja v opisu raziskave:
 Matapodatki,
 Opis spremenljivk in
 Zaznamki.

2. Pregledovanje metapodatkov

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je
brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko
zgrešena. Pomembne so tudi ostale informacije o avtorjih, naročnikih raziskave ipd., da
lahko podatke ustrezno citiramo, presojamo njihovo kakovost in pomen za obravnavano
temo.

Poglavje Metapodatki se v nadaljevanju razdeli na:
 Podatki o tem dokumentu,
 Opis raziskave,
 Opis datotek in
 Ostalo gradivo.

Med metapodatki najdemo informacije kot so Avtorji raziskave, Vsebina raziskave, Leto
izvedbe raziskave, populacija, metodologija. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke
in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.
Za dostop do celotnega poglavja metapodatki kliknemo na Metapodatke. Besedilo se
odpre v desnem oknu.

Vprašalnik raziskave najdemo v rubriki Metapodatki, Ostalo gradivo. V desnem oknu se
odpre povezava na Ostala gradiva. Izberemo vprašalnik.
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Primer:
Vprašalnik temeljito pregledamo in izberemo spremenljivke, ki jih bomo potrebovali za
našo analizo. To so spremenljivke:

 V104 - Ali podpirate ali ne podpirate nacionalni program izgradnje avtocest, ki ga je sprejel slovenski
parlament?

 V305 - Ali mislite, da bo dograditev avtocestnega sistema izboljšala prometno varnost na naših
cestah, ali je ne bo izboljšala?

 V502 - Možni so različni načini pobiranja cestnine. Katera možnost se vam zdi najboljša?
 V801 – Spol anketiranca in
 V814 – Velikost naselja

Opozorilo:

Vprašalniki so bodisi preoblikovani iz drugih programov ali pa skenirani (kadar gre za starejše dokumente) in
dostopni v PDF formatu. Kot pregledovalnik lahko uporabimo Adobe Reader.

3. Pregledovanje opisov spremenljivk

Za uporabnika pomembno poglavje je tudi Opis spremenljivk. S klikom na znak
odpremo seznam spremenljivk, ki jih najdemo v podatkovni datoteki. Seznam je
razvrščen po temah kot jih najdemo v vprašalniku. Če vprašalnik ni tematsko razdeljen
so vprašanja razvrščena v arbitrarno določene po vrstnem redu si sledeče, sklope.
Vprašanja si sledijo v enakem vrstnem redu, kot so zapisana v vprašalniku.
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S klikom na spremenljiko se bo prikazala informacija o njej. To lahko vključuje:
 Ime spremenljivke in njen opis,
 Dobeseden tekst vprašanja in
 Seznam kategorij odgovorov, skupaj z informacijo o frekvenci odgovorov.

Primer:
Našo spremenljivko V104 (Podpora gradnji avtocest) najdemo v prvi skupini, Splošno o
(avto) cestah. Z levim gumbom na miški izberemo spremenljivko iz seznama. Njen opis
se odpre v desnem oknu.

Tako uporabnik dobi prvo informacijo o spremenljivki. Prepriča se ali bo spremenljivka
uporabna za potrebe njegovega raziskovanja.

Opozorilo:

Datoteke podatkov mednarodnih raziskav in pa novejših slovenskih raziskav niso dostopne za analizo preko
Nesstarja. V teh primerih je aktiven samo listič Opis. Listič analiza se ne prikaže, medtem ko listič tabela ni
aktiven. Uporabnik naj za dostop do podatkov kontaktira ADP.
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4. Analiza podatkov preko Nesstarja

V Nesstarju 3.0 lahko izvajate naslednje pregledovanje podatkov:

Tabelarični prikaz

Podatke lahko pregledujemo v tabelah ali izvedemo regresijsko analizo.

Tabelo, v katero vključimo eno ali več spremenljivk podatkov raziskave kreiramo s klikom
na zavihek Tabela. Izbira ustreznega zavihka prikaže prazno tabelo.

V bloku na levi strani okna (v poglavju Opis spremenljivk) poiščemo ustrezno
spremenljivko. S klikom na spremenljivko se nam odpre izbirno polje.

- Spremenljivko dodamo v vrstico tabele.
- Spremenljivko dodamo v stolpec tabele.
- Kreiramo polje za spremenljivko nad celotno tabelo. To je naša
kontrolna spremenljivka, v pomenu, da lahko v tabeli
prikažemo le podatke za eno kategorijo.
- Za številske spremenljivke lahko izračunamo tudi opisne
statistike jih primerjamo po kategorijah druge spremenljivke.

Postopek ponovimo za vse spremenljivke, ki jih želimo vključiti v tabelo.
V stolpec ali vrstico je lahko dano več spremenljivk. V tabeli bodo prikazane kot
gnezdene ena v drugi.
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Upravljanje tabel

Nad tabelo imamo spustna polja s seznamom. Spustna polja ima vsaka spremenljivka,
imamo pa tudi polje ki uravnava delo z opisnimi statistikami in način prikaza
rezultatov.
V tabeli lahko rezultate prikažemo s stolpičnim in/ali vrstičnim odstotkom in absolutnimi
vrednostmi.
Spremenljivko lahko iz tabele izločimo ali pa jo prestavimo v stolpec/vrstico.

Grafični pregled

Grafični pregled podatkov je možen kadar je narejena tabela ali regresijska analiza.

S klikom na gumb v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki so v naši tabeli. Po
potrebi lahko v grafu pustimo samo določene (eno) spremenljivko.
Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski
grafikon.

Ob uporabi primerne časovne spremenljivke lahko narišemo tudi graf časovne vrste

Pri regresijski analize graf časovne vrste zamenja razsevni grafikon

5. Prenos podatkovne datoteke in opisa raziskave v celoti

Podatkovno datoteko in opis raziskave v celoti lahko z Nesstarja snamete na naslednji
način:
Na levi strani okna izberete željeno raziskavo.
(npr. CESTE02 – Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002)

Nad glavnim preglednim oknom desno zgoraj kliknete na ikono z disketo.
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Ustrezno izberete:

1) Snamete lahko podatkovno datoteko v formatih
SPSS (*.sav); SPSS Portable (*.por); Statistica; Stata v.8; Stata v.7; DIF;

DBase; SAS
2) Snamete lahko dokumentacijo raziskave v formatih

HTML in XML.

Za analizo in snemanje datotek je potrebno vpisati veljavno uporabniško ime in
geslo.
Pri tem vas ponovno opozarjamo na pogoje uporabe, na katere ste pristali ob podpisu
naročilnice.

Dostop do povezanih gradiv

Vprašalnik posamezne raziskave pa se nahaja med poglavjem METAPODATKI, poglavje
Ostalo gradivo. Do njega pridemo z ustreznim odpiranjem drevesne strukture, kot je
prikazano na sliki spodaj.
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6. Enostavno iskanje

Enostavno iskanje uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v
metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar.

Na žalost Nesstar v trenutni različici ne omogoča naprednega iskanja po korenu besede.
Tako moramo našo iskano besedo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih
(ednina, množina). Le tako bomo našli vse raziskave v katerih se izraz pojavi.

Pri enostavnem iskanju kot rezultat dobimo seznam raziskav znotraj katerih se beseda
pojavi. V nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo ali je za nas uporabna.

Primer:
Zanima nas koliko anketirani zaupajo policiji. Kot iskalni niz lahko vpišemo besede kot
sta policija, policiji.
V okno nad seznam raziskav, na levi strani, vpišemo besedo ali besedno zvezo in
pritisnemo tipko ENTER ali kliknemo na simbol

Pri enostavnem iskanju kot rezultat dobimo seznam raziskav znotraj katerih se beseda
pojavi. V nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo ali je za nas uporabna.

V kolikor bomo v okno vpisali besedno zvezo zaupam policiji, bo iskalnik izpisal seznam
raziskav v katerih se bosta med metapodatki pojavili besedi zaupam in policiji.
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7. Napredno iskanje

Seznam, ki ga dobimo pri enostavnem iskanju je lahko dolg zato bi iskanje morda želeli
omejiti. V tem primeru uporabimo možnost Napredno iskanje.

Z Naprednim iskanjem lahko iščemo raziskave, spremenljivke ali tabele. Lahko tudi
določimo polje iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja).
Iščemo lahko po različnih kriterijih, lahko določimo kaj želimo dobiti kot rezultat in tudi v
katerem katalogu želimo, da iskalnik išče.

Za dostop do okna za Napredno iskanje kliknemo na simbol .
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1) Za začetek določimo kriterij iskanja. Privzeto je določen kriterij Opis
raziskave.

2) Izberemo operator, npr. vsebuje

3) Vpišemo iskano besedo.
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4) Uporabimo Več kadar želimo dodati še en iskani izraz.

5) Za povpraševanja po različnih besedah lahko uporabimo povezovanja kot so in, ali in
negacija (kadar želimo, da določena beseda je, druga pa ni). Gumb Manj uporabimo
za izbris zadnje iskane besede.

6) Iskanje po raziskavah, spremenljivkah ali tabelah

V razdelku Kaj vrniti so na razpolago tri možnosti:
- Seznam raziskav
- Seznam spremenljivk
- Seznam tabel

Opozorilo: dodatna omejitev iskanja in prikaz rezultatov ni možna.
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Iskanje po raziskavah
Napredno iskanje lahko išče po izrazih v enem ali več poljih. Kot primer iskalnih polij, ki
se prikažejo med Kriteriji iskanja omenimo Opis raziskave, Povzetek, Citiranje, Ključne
besede in Geografsko pokritje.

Opozorilo: Vse raziskave ne vsebujejo informacij na vseh poljih.

Iskanje po spremenljivkah
Kadar kot iskalni kriterij uporabimo polja pod delom Seznam spremenljivk (kot so Ime
spremenljivke, Oznaka vprašanja) kot možnost vračanja rezultatov izberemo Seznam
spremenljivk. V seznamu iskanja se izpiše seznam spremenljivk glede na iskalni kriterij.
Ko odpremo raziskavo se prikažejo relevantne spremenljivke z možnostjo Odprite znotraj
opisa raziskave. Če izberemo to možnost se v novem oknu odpre raziskava znotraj
katere je bila najdena beseda. Izbrana spremenljivka bo dodatno označena.

Iskanje po tabelah
ADP trenutno ne razpolaga s tabelami, zato tudi iskanje po tem kriteriju ne bo dalo
rezultatov.

7) Izbira kataloga
Iskanje lahko izvedemo v slovenskem ali v angleškem katalogu, lahko pa iščemo po obeh
katalogih hkrati. Po katerem katalogu želimo iskati, označimo v zadnjem polju Kje
iskati?.

8) Pritisnemo ali Enter tipko na tipkovnici ali kliknemo na gumb Išči.
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Primer:
Narediti želimo analizo na temo zaupanja policiji. Ključna beseda je policija.
Predvidevamo, da je bila beseda uporabljena v besedilu vprašanja. Odločimo se za
iskalni kriterij Opis spremenljivk. Kot rezultat iskanja pa želimo dobiti Seznam
spremenljivk. Uporabimo samo slovenski katalog (ADP).

Kot rezultat smo dobili seznam raziskav v katerih se v delu vprašalnika pojavi beseda
policiji.

S klikom na raziskavo in nato na spremenljivko se na desni strani izpiše opis
spremenljivke.
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S klikom na Odprite znotraj opisa raziskave se v novem oknu odpre posamezna
raziskava. Spremenljivka znotraj katere je najdena beseda je označena z rdečo barvo. To
je spremenljivka, pri kateri smo kliknili na Odprti znotraj opisa raziskave.

V kolikor natančneje poznamo besedilo vprašanja ali pa želimo najti več raziskav z
enakim ali podobnim besedilom vprašanja / odgovorov bomo napredno iskanje razširili in
vpisali več besed.
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Kot rezultat dobimo seznam raziskav katerih spremenljivke / vprašanja so si med seboj
podobna. Lahko naredimo tudi časovno primerjavo na željeni temi.


