ICPSR
(Inter-University Consortium for Political and Social Research)

duomenų bazės paieškos vadovas
ICPSR yra visatekstė universali duomenų bazė anglų kalba, kurioje pateikiami daugiau nei 7500
duomenų rinkiniai, tyrimo duomenų rinkiniai šiomis temomis: politologijos, ekonomikos, sociologijos,
edukologijos, kriminalistikos, psichologijos, istorijos ir kt. Duomenų rinkinių teminių kategorijų sąrašas yra
šiuo adresu: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/access/subject.jsp. Pasirinkus tam tikrą temą,
gauname tai temai priklausančių tyrimų sąrašą.
Duomenų analizei yra reikalingos bendrosios statistinės programinės įrangos žinios (pvz.: SAS, SPSS,
STATA) bei statistinių procedūrų išmanymas.

REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS
Registruotis galima iš visų MRU kompiuterinių darbo vietų (reikia pasirinkti nuorodą MyData
Login/Create Account). Užsiregistravus bei patvirtinus registraciją kiekvienas vartotojas gali parsisiųsti ICPSR
duomenų rinkinius 6 mėnesius iš eilės iš bet kurios kompiuterinės darbo vietos.
Registracija atliekama taip:
1. Reikia paspausti nuorodą, esančią kairiajame viršutiniame kampe MyData Login/Create Account.

2. Spaudžiame Create Account.

3. Atsidariusiame lange reikia užpildyti laukus, nurodyti prašomą informaciją ir paspausti Submit. Registracija
baigta.
4. Norint atsisiųsti duomenų rinkinius kiekvieną kartą reikia prie prisijungti prie ICPSR duomenų bazės. Turi
būti paspaudžiama ta pati nuorodą kaip ir 1 punkte ir atsidarius naujam langui į žemiau pateiktus laukus suvesti
duomenis, kuriuos nurodėme registracijos metu, tada spaudžiama Log In funkcija.
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PAIEŠKA
1.

Paprasčiausias būdas rasti dominančius tyrimus – pasinaudoti aukščiau minėtu teminių kategorijų sąrašu:

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/access/subject.jsp.
Pasirinkus tam tikrą temą, gauname tai temai priklausančių tyrimų sąrašą, iš kurio galima pasirinkti
dominantį tyrimą ir gauti visus jo duomenis.

2.

Greitai paiešką galime atlikti taip pat, jei žinome tyrimo pavadinimą arba tyrimo vykdytoją – šiuos

reikšminius žodžius reikia įvesti dešiniajame viršutiniame kampe esančiame paieškos lauke (šiuo atveju
įvesime tyrimo pavadinimą) ir spausti Search.

Paieškos rezultatuose matome tyrimus, atitinkančius pateiktą užklausą. Paieškos rezultatus galima
siaurinti pagal dešinėje pusėje pateiktus kriterijus: pagal dalyką (Filter by Subject), pagal geografinę padėtį
(Filter by Geography), pagal tyrimo laikotarpį (Filter by Time Period), pagal autorių (Filter by Author),
pagal tyrimo naujumą (Filter by Recency). Taip pat galima paieškos rezultatus rūšiuoti (Sort by) pagal:
atitikimą užklausai, abėcėlę, naujumą arba senumą, laikotarpį, cituojamumą, parsisiuntimo skaičių.
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Rūšiuoti paieškos
rezultatus

Siaurinti paieškos
rezultatus

Tyrimo
numeris

Tyrimo
pavadinimas
Tyrėjai

Paspaudus ant reikiamo tyrimo atsidaro langas, kuriame paspaudę Quick Download galime pasirinkti ką
ir kokiu formatu norime atsisiųsti. Galima atsisiųsti tyrimo aprašymą (Documentation only) arba aprašymą
kartu su statistinėmis programomis apdorotais duomenimis – aukščiau buvo minėta, kad duomenų peržiūrai yra
reikalingos statistinės programinės įrangos žinios. Duomenis galima parsisiųsti SAS, SPSS ir Stata programų
formatais.

Taip pat yra galimybė duomenis (ne visų tyrimų) peržiūrėti ir su jais dirbti prisijungus prie duomenų
bazės (Online), naudojant SDA sistemą.
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3.

Aukščiau yra pateikti du paprasčiausi paieškos būdai, be šių būdų paiešką atlikti galima dar ir pagal kitus

kriterijus:
a) peržiūrėti visus tyrimus,
b) peržiūrėti tyrimus, kurių online analizė yra galima,
c) naršyti pagal temą,
d) naršyti pagal geografinę padėtį.
e) naršyti pagal tyrėją,
f) naršyti pagal seriją,
g) peržiūrėti naujausius tyrimus (3 mėnesių senumo).
Pradinio duomenų bazės svetainės puslapio meniu juostoje reikia pasirinkti Find&Analize Data
atsivėrusiame lange rinktis vieną iš aukščiau minėtų kriterijų:

Tyrimų
paieška

Paieškos
būdai

Paieškos vadovas angliškai
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4.

ICPSR pateikia su tyrimais susijusios literatūros duomenų bazę – Bibliography of Data-Related

Literature, kurioje yra tūkstančiai darbų, kuriuose buvo panaudoti ICPSR archyvo duomenys. Ši duomenų
bazė yra pastoviai papildoma ir apima žurnalų straipsnius, knygas, knygų skyrius, vyriausybines ir agentūrų
ataskaitas, disertacijas, konferencijų medžiagą, susitikimų prezentacijas, nepublikuotus rankraščius, laikraščių
straipsnius ir audiovizualinę medžiagą.
Minėtų dokumentų paiešką galima atlikti taip:

Paieškos laukas

Peržiūrėti viską
Peržiūrėti pagal autorių
Peržiūrėti pagal žurnalo
pavadinimą
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