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 1    Wprowadzenie 

 

1.1 Podstawowe informacje 

Podręcznik niniejszy przedstawia możliwości aplikacji gemiusExplorer 5.6 oraz sposoby pracy 

z aplikacją. 

gemiusExplorer jest oprogramowaniem analitycznym, dzięki któremu możliwa jest analiza 

oglądalności witryn - np. wyników badania gemiusAudience.  

 

UWAGA: Poniższa instrukcja dotyczy aktualnego badania Gemius/PBI realizowanego od 2016 roku. 

1.2 Instalacja i aktualizacja 

Instalacja aplikacji gemiusExplorer jest możliwa na komputerach pracujących pod kontrolą 

systemu operacyjnego Windows (z wykluczeniem Windows XP). gemiusExplorer jest ponadto 

przystosowany do pracy na innych systemach operacyjnych poprzez wykorzystanie 

programów implementujących WinAPI takich jak Wine czyy CrossOver (systemy: Mac OS 10+, 

niektóre dystrybucje Linux np. Ubuntu). Podczas uruchamiania aplikacja sprawdza, czy 

została uruchomiona na systemie Windows czy w Wine/CrossOver i odpowiednio dostosowuje 

interfejs użytkownika. 

 

Zalecane wymagania systemowe: 

 System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 10, 

 Procesor: Intel® Core™ i3-3220 Processor, lub AMD Phenom II X4 965, 

 Pamięć: 4GB RAM, 

 Sieć: Szerokopasmowe połączenie z Internetem. 

 

Dwukrotne kliknięcie na ikonę pliku instalacyjnego aplikacji gemiusExplorer uruchamia proces 

instalacji. 

W aplikacji domyślnie włączona jest opcja automatycznej aktualizacji. Aby ją wyłączyć należy 

w menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje aplikacji..., a następnie w zakładce Inne odznaczyć 

opcję Sprawdzaj aktualizację przy starcie programu. Aby ściągnąć aktualizacje aplikacji 

ręcznie, należy wybrać opcję Sprawdź aktualizacje... w menu Pomoc. 

 

 

 

UWAGA: W przypadku problemów z logowaniem, pobieraniem danych, czy też funkcjonowaniem 

programu, w pierwszej kolejności należy się upewnić, iż jest zainstalowana najnowsza wersja 

aplikacji. 
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 2   Pierwsze kroki 

 

2.1 Dane Overnight 

W celu przeprowadzenia analizy oglądalności należy skorzystać z dostępnej w 

gemiusExplorer opcji  Otwórz dane overnight z Plik na pasku menu (dane z aktualnie 

przeprowadzanych badań). 

 

Rysunek 1. Otwieranie danych Overnight 

 

Po wybraniu tej opcji, wyświetli się kalendarz pozwalający na wybór okresu który ma zostać 

zaprezentowany (dziennie/tygodniowo/miesięcznie). Możliwe jest wybranie kilku plików do 

analizy.  

W tym celu należy wybrać zakres (przytrzymanie przycisku Shift), lub też selektywnie wybrać 

konkretne dni (przytrzymanie przycisku Ctrl).  

 

  

Wybieranie zakresu (przyt. Shift)   Wybieranie selektywne (przyt. Ctrl) 
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Podczas logowania wszystkie wybrane pliki zostaną pobrane, chyba że zostało to dokonane 

wcześniej. Pliki gotowe do użycia oznaczone są pogrubioną czarną czcionką, natomiast pliki 

dostępne ale jeszcze nie pobrane oznaczone są pogrubioną szarą czcionką. 

 

UWAGA: Ściąganie plików może zająć dużo czasu (zależne ich ilości oraz aktualnej szybkości 

łącza). 

 

Dane Overnight zapisywane są na komputerze użytkownika. Ze względu wielkość tego typu 

plików, niezbędne jest stałe zarządzanie danymi. W tym celu udostępnione zostały dwa 

sposoby zarządzania: usuwanie Automatyczne, oraz usuwanie Ręczne. Domyślnie usuwane 

są dane starsze niż 2 miesiące.  

 

Opcja Usuwanie danych ON (Overnight) dostępna jest z panelu Narzędzi aplikacji. W 

zakładce tej można również zmienić okres archiwizowania danych (od 1 do 12 miesięcy). 

 

W trakcie otwierania plików analizy oglądalności przeprowadzany jest proces autoryzacji – 

należy podać login oraz hasło, a następnie nacisnąć przycisk Wyślij. Dane są przesyłane 

przez Internet do serwera autoryzacyjnego, gdzie podlegają weryfikacji. Jeśli użytkownik ma 

prawo dostępu do danego pliku, to plik jest wczytywany do aplikacji.  Istnieje możliwość 

zapamiętania danych logowania poprzez wybranie opcji Zapamiętaj mnie co usprawnia 

kolejne logowania. W przypadku zapamiętania danych logowania, opcja Zaloguj 

automatycznie pozwala na otwieranie plików analizy, do których posiadany jest dostęp bez 

potrzeby każdorazowej autoryzacji ręcznej.  

Rysunek 2. Okno logowania 
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UWAGA: W trakcie autoryzacji praw dostępu do pliku, komputer użytkownika powinien mieć 

możliwość połączenia się z Internetem. Jeśli połączenie z Internetem odbywa się za 

pośrednictwem serwera proxy, należy skonfigurować ustawienia w opcji Ustawienia proxy... 

w menu Plik. W aplikacji gemiusExplorer istnieje możliwość otworzenia kilku plików w ramach 

jednej analizy. Opcja ta umożliwia łatwą analizę trendów na poszczególnych witrynach. Aby 

skorzystać z tej funkcji, należy z menu Plik wybrać opcję Otwórz w jednej analizie…, 

ewentualnie użyć skrótu Ctrl+Shift+O lub kliknąć na ikonę wskazaną na rysunku poniżej. 

Rysunek 3. Otwieranie kilku plików w jednej analizie 

Poprzez wybranie opcji Dodaj plik do analizy… w menu Plik lub wybranie ikony  można 

dodać kolejne pliki do analizy – po ponownym wyświetleniu się kalendarza należy wybrać 

interesujący nas zakres (tak jak w przypadku Otwórz dane Overnight).  

 

UWAGA: Drzewa mediów, oraz drzewa agregatów w poszczególnych plikach (aktualnie 

otwartych) mogą się różnić, dlatego aplikacja umożliwia użytkownikowi przełączanie się 

pomiędzy widokami tych drzew. Aby zmienić widok drzewka, należy wybrać odpowiednią 

zakładkę z nazwą okresu. 

 

Rysunek 4. Zakładki z różnymi drzewami mediów 

Na rysunku powyżej wybrano widok drzewa z pliku z dnia oznaczonego jako „01.07.2016”.  

W celu usunięcia pliku z analizy należy z menu Plik wybrać opcję Usuń pliki z analizy…, a 

następnie w oknie dialogowym zaznaczyć wybrane pliki, które powinny zostać zamknięte. 
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Rysunek 5. Usuwanie plików z analizy 

Istnieje możliwość otworzenia więcej niż jednego pliku na raz, ale w ramach oddzielnej analizy 

- w tym celu należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl podczas wyboru nazw plików do 

otwarcia.  

Ponadto program może automatycznie wczytać ostatnio otwarty plik przy starcie aplikacji 

gemiusExplorer. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w menu Narzędzia, 

podmenu Opcje aplikacji..., zakładka Inne. 

2.2 Zmiana hasła 

W sytuacji, gdy podczas zalogowania wyświetli się następujący komunikat o zmianie hasła:  

 

Rysunek 6. Komunikat zmiany hasła 
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W pierwszej kolejności należy kliknąć w link Hasło gA, które wyświetli okno umożliwiające 

ustalenie nowego hasła, a następnie wypełnić poniższy formularz:  

 

 

. 

Rysunek 7. Okno zmiany hasła 

 

Użytkownik może również samodzielnie zmienić hasło w dowolnym momencie. W tym celu z 

menu Narzędzia należy wybrać pozycję Opcje aplikacji…, a następnie zakładkę Hasło gA. 

Należy się upewnić, że pola Login: oraz Aktualne hasło: są wypełnione przez login i hasło 
nadane przez pracownika firmy Gemius.  
 

Następnie uzupełniamy pozostałe pola: 

 
1.Nowe hasło: ustawiamy własne hasło zawierające co najmniej 10 znaków; 
2. Powtarzamy wpisane nowe hasło; 
3. Zatwierdzamy klikając w przycisk Zmień; 
4. Akceptujemy zmiany klikając przycisk OK. 

Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo wyświetli się następujący komunikat: 

  

Rysunek 8. Potwierdzenie poprawnie zmienionego hasła 
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2.3 Licencja 

Licencja programu gemiusExplorer przypisywana jest automatycznie do komputera na którym 

odbędzie się pierwsze logowanie. Warto również mieć na uwadze, iż praca możliwa jest  

tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu. W sytuacji gdy nastąpi zmiana komputera, przy 

próbie logowania wyświetli się następujący komunikat: 

 

              

Rysunek 9. Komunikat o wyczerpaniu limitu licencji 

 

W tej sytuacji należy skontaktować się z Gemius Polska, z prośbą o reset licencji pod adresem: 

licencje@gemius.pl 

2.4 Otwieranie plików zapisanych lokalnie 

 

By otworzyć plik zapisany na komputerze (rozszerzenie .gem) należy skorzystać z dostępnej  

w gemiusExplorer opcji Otwórz… w menu Plik. Plik można również wczytać dzięki ikonie   

lub używając skrótu Ctrl+O.  

    

Rysunek 10. Otwieranie danych zapisanych lokalnie 
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2.5 Baza plików GEM 

Baza plików GEM jest narzędziem służącym do wybierania archiwalnych plików potrzebnych 

do analiz spośród dostępnych dla danego użytkownika. Pozwala ona także na pobieranie tych 

plików z Internetu oraz na przeszukiwanie listy przy użyciu filtrów. Podstawową zaletą tego 

narzędzia jest przejrzysta struktura listy plików oraz możliwość łatwego wyszukiwania 

potrzebnych do analiz plików.  

W celu wyświetlenia okna Bazy plików GEM należy wybrać Baza plików GEM… z menu Plik, 

a następnie zalogować się za pomocą standardowego loginu i hasła używanych do otwierania 

plików .gem. Zostanie wtedy wyświetlona lista plików dostępnych dla danego użytkownika.  

UWAGA: baza plików GEM zawiera archiwalne dane TYLKO do końca 2015 roku. Dostępne 

są one tylko dla tych użytkowników którzy mają nadane prawa do takich danych.  

 

 

Rysunek 11. Okno Bazy plików GEM 

 

 

 

W oknie Bazy plików GEM wyświetlanych jest kilka kolumn (patrz Rysunek 11): 

1 – Badanie zawiera informacje na temat nazw badań, do których odnoszą się poszczególne 

pliki .gem dostępne dla użytkownika. 

2 – Okres pokazuje okres czasowy, który dostępny jest w pliku .gem. 

3 – Rozdzielczość pliku informuje o szerokości przedziałów czasowych dostępnych w pliku 

.gem.  

4 – Wersja pliku służy do wybierania sposobu pobierania nowych plików .gem z Internetu 

(klient-serwer albo zwykła – jeśli możliwe dla pliku). Wybranie opcji auto oznacza, że 

program w pierwszej kolejności wybierze wersję, której plik znajduje się już na dysku lokalnym, 

a w drugiej, jeżeli obie wersje są już na dysku lub nie ma w żadnej, wybierze wersję 

preferowaną, którą użytkownik może zdefiniować w oknie Bazy plików GEM. 
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5 – Status informuje o tym, czy poszczególne pliki .gem znajdują się w domyślnym folderze 

plików bazy danych (status Obecny) lub czy są gotowe do pobrania z Internetu (status 

Pobierz). Lokalizacja domyślnego folderu plików bazy danych może być w prosty sposób 

zmieniona w menu Narzędzia, Opcje aplikacji…, zakładka Inne. 

 

W oknie Bazy plików GEM przycisk Aktualizuj służy do odświeżania listy plików dostępnych 

dla danego użytkownika gemiusExplorer. Lista jest automatycznie aktualizowana podczas 

uruchamiania programu, ale możliwe jest także ręczne odświeżanie spisu poprzez naciśnięcie 

przycisku w trakcie działania programu. Przycisk Inwentaryzuj służy natomiast do 

aktualizowania informacji na temat plików przechowywanych w domyślnym folderze plików 

bazy danych. Na przykład, gdy jakiś plik zostanie usunięty z domyślnego folderu plików bazy 

danych, informacja w kolumnie Status zostanie z aktualizowana (z Obecny na Pobierz) po 

naciśnięciu Inwentaryzuj.  

Baza plików GEM pozwala także na filtrowanie dostępnych na liście plików według wybranych 

rodzajów badania, okresów oraz rozdzielczości plików. W celu zdefiniowania filtru należy 

nacisnąć  w odpowiedniej kolumnie, a następnie określić kryteria filtru. Dodatkowo możliwe 

jest sortowanie listy rosnąco lub malejąco poprzez kliknięcie w nagłówku wybranej kolumny.  

W celu wybrania kilku plików do otwarcia należy zaznaczyć  po lewej stronie okna Bazy 

plików GEM. Możliwe jest zaznaczanie jedynie tych plików, które zostały już pobrane (czyli 

mają status Obecny).  Aby otworzyć wybrane pliki, należy nacisnąć przycisk Otwórz  

znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Przy ponownym otwarciu Bazy plików GEM (w 

trakcie tej samej sesji gemiusExplorer) możliwe będzie albo otwarcie kolejnych plików w nowej 

analizie (przycisk Otwórz ) albo dodanie nowych plików do analizy już otwartej (przycisk 

Dodaj ). 

 

 

 

2.6 Wygląd aplikacji 

 

Podstawowe informacje  

Po otwarciu pliku analizy oglądalności, dane mogą być prezentowane w trzech panelach. Po 

lewej stronie znajduje się panel zawierający drzewo mediów (na górze) oraz panel zawierający 

drzewo agregatów (na dole). Po prawej stronie natomiast dostępna jest tabela ze statystykami 

oglądalności wybranych witryn internetowych. 
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Rysunek 12. Wygląd aplikacji 

Typy węzłów 

Panel drzewa mediów przedstawia węzły witryn internetowych (ikona ). Witryna może być 

prezentowana jako całość lub może być podzielona na różne serwisy (ikona ). Witryny są 

grupowane w węzeł zbiorczy, grupę witryn (ikona ).  

Panel drzewo agregatów umożliwia wczytywanie lub definiowanie innych, alternatywnych 

drzew. Węzły agregatów oznaczone są ikoną  . Więcej informacji na temat definiowania 

drzew agregatów znajduje się w rozdziale  6   „Drzewo agregatów”. 

Zmiana wielkości i pozycji panelu 

Panele mogą być przesuwane, a ich wielkość zmieniana. Ponadto, można zamknąć panel 

drzewa mediów lub panel drzewa agregatów poprzez kliknięcie na przycisk „x” w odpowiednim 

panelu. Aby wyświetlić któryś z powyższych paneli należy skorzystać z opcji Okno drzewa 

mediów lub Okno drzewa agregatów w menu  Widok. 

Widok drzewka mediów i agregatów może być szybko i łatwo ukryty, aby to zrobić, wystarczy 

kliknąć ikonę  . Do ukrycia tych paneli należy wybrać odpowiednie okno po lewej stronie i 

wtedy kliknąć ikonę  . 

Wersja językowa aplikacji 

Istnieje możliwość wyboru języka aplikacji spośród następujących języków: polski, angielski, 

czeski, rosyjski, węgierski, słowacki, duński, bułgarski i turecki.  

Język aplikacji można zmienić poprzez kliknięcie odpowiedniej pozycji w rozwijalnym menu na 

pasku narzędzi do zmiany języków lub wybranie odpowiedniej opcji w menu Język. Domyślnie 

pasek narzędzi do zmiany języków jest wyłączony (można go włączyć poprzez zaznaczenie 

opcji Pasek wersji językowych w menu Widok). 
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Wersja językowa danych 

Istnieje możliwość wyboru języka w opcjach dotyczących parametrów grupy docelowej i ich 

wartości: 

 domyślny – język kraju, dla którego przeprowadzono badanie; 

 angielski. 

Styl aplikacji 

Zmiana stylu aplikacji jest możliwa przez wybór właściwego motywu z podmenu Styl okien z 

menu Widok. 

2.7 Analiza wyników badania 

Aby zobaczyć, jaką widownię ma interesujący nas serwis, należy w lewym panelu zaznaczyć 

wybrany serwis; wówczas w panelu po prawej stronie ukaże się tabela z podstawowymi 

statystykami: liczbą użytkowników (real users), liczbą odsłon, średnim czasem przypadającym 

na użytkownika, zasięgiem wśród internautów, dopasowaniem użytkowników do grupy 

celowej.  

Węzły drzewa mediów i drzewa agregatów mogą być analizowane jednocześnie – należy 

wówczas w każdym drzewie wybrać interesujące nas węzły. 

Domyślnie po otwarciu aplikacji, w panelu po prawej stronie prezentowane jest 20 grup witryn 

i witryn niezgrupowanych o największym zasięgu. Jeżeli chcemy wybrać do analizy inne, 

interesujące nas witryny to to pojawią się one w okienku wyników dopiero wówczas, gdy 

zostaną one zaznaczone lewym panelu.  

 

 

Rysunek 13. Wyświetlanie danych z drzewa mediów i drzewa agregatów 
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Najczęściej przeprowadzane operacje to: 

 

 Wybór wskaźników (np. wyświetlanie wyników dla wskaźnika „średni czas odsłony”) – 

zobacz rozdział 4.1 „Wybór wskaźników”; 

 sortowanie danych (np. malejąco ze względu na liczbę odsłon) – zobacz rozdział 4.2 

„Sortowanie danych”; 

 szybki wybór węzłów (np. wybór wszystkich witryn z węzła zbiorczego) – zobacz 

rozdział 4.4 „Zaznaczanie i odznaczanie grupy węzłów”; 

 definicja grup celowych (np. analiza danych dla grupy celowej zdefiniowanej jako 

„mężczyźni” lub dla grupy zdefiniowanej jako „kobiety z wykształceniem wyższym” ) – 

zobacz rozdział 5.1 „Definiowanie grupy celowej”; 

 definicja przedziałów wiekowych w grupie celowej (np. definicja grupy celowej 

„wiek=[20-30]”) – zobacz w rozdział „Definiowanie przedziałów wiekowych”;  

 definicja drzewa agregatów – patrz rozdział 6.1 „Definiowanie nowego drzewa 

agregatów”; 

 eksportowanie danych do formatu MS Excel lub CSV – zobacz rozdział 7.1 

„Eksportowanie danych”; 

 zapisywanie analiz (aby np. powrócić w przyszłości do wyników przeprowadzanych 

wcześniej analiz dla wybranych wówczas węzłów, wskaźników, zdefiniowanych grup 

celowych itp.) – zobacz rozdział 7.2 „Zapisywanie analiz”, 

 wybór platformy dla której ma być realizowane zadanie - pomiędzy pc (z 

podkategoriami pc-home i pc-work), oraz mobile (mobile-phones, mobile-tablets) - 

zobacz rozdział 4.1 „Wybór wskaźników” 
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 3   Sposób analizy 

 

Dostępne są następujące sposoby prezentacji analizowanych danych: 

 analiza oglądalności – umożliwia przeprowadzanie analiz zgodnie z warunkami 

zdefiniowanymi przez użytkownika; prezentacja danych dla węzłów z drzewa mediów 

lub drzewa agregatów wybranych przez użytkownika. Więcej informacji znajduje się w 

rozdziale 3.1; 

 ranking wg wybranego wskaźnika – prezentacja danych dla węzłów według 

zdefiniowanego wskaźnika (np. liczba użytkowników, liczba odsłon, czas itd.). Więcej 

informacji znajduje się w rozdziale 3.2; 

UWAGA: Domyślny sposób analizy może być zdefiniowany za pomocą opcji Opcje 

aplikacji… w menu Narzędzia – zobacz rozdział 3.4 „Definiowanie domyślnego sposobu 

analizy i parametrów rankingu”. 

3.1 Analiza oglądalności 

Aby przeprowadzić własną analizę (lub analizy) oglądalności (np. porównanie wyników dla 

kilku wybranych witryn) należy zaznaczyć w drzewie odpowiednie węzły. 

Panel zawierający tabelę ze statystykami oglądalności przedstawia informacje dla 

poszczególnych węzłów wybranych w drzewie mediów lub drzewie agregatów – węzły te 

oznaczone są symbolem . Najprostszym sposobem wybrania jednego węzła jest kliknięcie 

checkbox’ a znajdujące się po lewej stronie nazwy węzła. Wówczas pojawi się symbol 

. Odznaczenie zaznaczonego węzła odbywa się także poprzez kliknięcie na wspomnianym 

wyżej polu lub poprzez naciśnięcie klawisza Delete przy zaznaczonym wierszu w tabeli. 

Zaznaczanie węzłów można przyspieszyć poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl podczas ich 

wyboru. Spowoduje to przeliczenie statystyk zaznaczonych węzłów dopiero po zwolnieniu 

klawisza Ctrl. 

Istnieje także możliwość przeprowadzania wielu analiz na jednym pliku w tym samym czasie. 

W tym celu należy wybrać polecenie Utwórz nową analizę z menu Analiza, które spowoduje 

otwarcie nowego okna (kolejne okna są numerowane). Aby zamknąć analizę należy wybrać z 

tego samego menu opcję Zamknij analizę, lub skorzystać z ikony zamykania (krzyżyk) na 

pasku okna tej analizy. 

UWAGA: zamknięcie ostatniej analizy spowoduje całkowite zamknięcie pliku. 

W celu usunięcia wszystkich parametrów analizy (zaznaczonych węzłów w drzewku, 

wybranych grup celowych, okresów) należy wybrać opcję Resetuj analizę z menu Analiza lub 

kliknąć ikonę  , albo użyć skrót Ctrl+R. 

3.2 Ranking według wybranego wskaźnika 

W celu przeprowadzenia analizy danych (rankingu) dla wybranych węzłów należy kliknąć na 

ikonę  (lub wybrać opcję Ranking… z menu Analiza lub skrót Alt+2), co spowoduje 
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otwarcie okienka, w którym ustalane są konkretne parametry rankingu. Wybierać można 

spośród: 

 wskaźników; 

 grup celowych; 

 platformy; 

 okresów; 

 liczby pokazywanych węzłów; 

 typów pokazywanych węzłów; 

 atrybutów pokazywanych węzłów; 

 

    Rysunek 14. Parametry rankingu 

Aby przełączyć widok rankingu na widok analizy oglądalności należy zaznaczyć (bądź 

odznaczyć) jakąkolwiek witrynę w drzewie lub kliknąć na ikonę  (lub wybierz opcje 

Analiza oglądalności w menu Analiza lub skrót Alt+1). 
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PRZYKŁAD: szukamy 10 witryn z największą liczbą użytkowników (real users) w grupie 

celowej „kobiety” korzystających z platformy „pc”: 

 po pierwsze definiujemy grupę celową „kobiety” (zobacz rozdział 5.1 „Definiowanie 

grupy celowej”, strona 37); 

 klikamy na ikonę  lub wybierz opcję Ranking… w menu Analiza; 

 w oknie dialogowym ustawiamy wskaźnik (real sers), grupę docelową (kobiety), 

platformę (pc), liczbę węzłów, dla których będzie prezentowany ranking (w tym 

przypadku: 10) oraz typ węzłów, które będą uwzględnione w rankingu (w tym 

przypadku powinna być wybrana opcja „serwisy”). 

 

       Rysunek 15. Okno definiowania parametrów rankingu 

W rezultacie otrzymujemy 10 witryn odwiedzonych przez największą liczbę kobiet. 
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Rysunek 16. Wynik rankingu 

3.3 Analiza współoglądalności 

Analiza współoglądalności pozwala na proste generowanie raportów na temat tego, jaka część 

wybranej grupy celowej przynajmniej raz odwiedziła wszystkie wybrane do analizy węzły w 

danym okresie czasu. Wyniki analizy generowane są w formie tabeli krzyżowej, w której w 

wierszach i kolumnach pojawiają się nazwy wybranych węzłów, a w komórkach wartość 

współoglądalności dla każdej pary stworzonej na ich przecięciu. 

Definicje wskaźników dostępnych w analizie współoglądalności dostępne są w rozdziale  8  

(str. 55).  

W celu przeprowadzenia analizy współoglądalności należy wybrać Analizę 

Współoglądalności w menu Analiza, kliknąć na ikonę  dostępną w pasku narzędzi lub 
nacisnąć Alt+3. Wyświetlone zostanie wtedy okno definiowania analizy współoglądalności. 
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Rysunek 17. Okno definiowania analizy współoglądalności 

Aby zdefiniować węzły, które mają znaleźć się w wierszach lub kolumnach należy nacisnąć 

,  

a następnie zaznaczyć pożądane węzły z drzewa mediów lub agregatów i zatwierdzić swój 

wybór klikając OK.  

Przycisk „zamień”  pozwala zamienić wszystkie węzły po lewej stronie (wiersze) z 

wszystkimi węzłami po prawej stronie (kolumny). By przenieść wybrany węzeł (do kolumn lub 

wierszy) należy wcisnąć jeden z przycisków:  lub . Aby usunąć niektóre bądź 

wszystkie węzły z wierszy lub kolumn, można zaznaczyć je lewym przyciskiem myszy, a 

następnie nacisnąć Delete na klawiaturze.  

W celu wyświetlenia tabeli z analizą współoglądalności należy nacisnąć OK.  
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Rysunek 18. Tabela krzyżowa z analizą współoglądalności 

Wybierając pomiędzy zakładkami nad tabelą krzyżową, możliwe jest oglądanie wartości 

różnych wskaźników analizy współoglądalności:  

 współoglądalność, 

 współoglądalność (V%), stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 

odwiedzili węzły wybrane w danym wierszu i kolumnie w zdefiniowanym okresie do 

liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili węzeł wybrany w danej 

kolumnie w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach),  

 współoglądalność (H%), stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, 

którzy odwiedzili węzły wybrane w danym wierszu i kolumnie w zdefiniowanym okresie 

do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili węzeł wybrany w 

danym wierszu w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.  

 

Możliwy jest również wybór konkretnej platformy z listy rozwijanej znajdującej się na pasku 

narzędzi: 

 

 

 

Po wykonaniu analizy współoglądalności istnieje możliwość dodawania lub usuwania węzłów  

z drzewa mediów poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w polu obok danego węzła: 
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       Rysunek 19. Dodawanie / usuwanie węzłów z analizy współoglądalności 

 

 

3.4 Definiowanie domyślnego sposobu analizy i parametrów rankingu 

W celu zdefiniowania domyślnego sposobu analizy i/lub parametrów rankingu należy wybrać 

opcję Opcje aplikacji… w menu Narzędzia, a następnie przejść do zakładki Domyślny 

ranking. 

     

Rysunek 20. Ustawienia rankingu 
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Istnieje możliwość otwarcia pliku w jednym z trzech poniższych trybów: 

 ranking wg zasięgów; 

 ranking wg liczby odsłon; 

 bez rankingu. 

Tryb ten można ustawić korzystając z opcji Otwieraj plik w trybie. 

Ranking przedstawiany jest dla tej liczby węzłów, która została zdefiniowana w opcji Liczba 

pokazywanych węzłów. Aby zmienić domyślną liczbę pokazywanych węzłów należy wybrać 

odpowiednią wartość z rozwijanej listy w powyższej opcji. Liczbę tę można także wprowadzić 

ręcznie, co pozwala na zmianę liczby pokazywanych węzłów na niestandardową (np. 15). 

Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania typu węzłów, które będą uwzględniane w rankingu 

(opcja Bierz pod uwagę): 

 serwisy – węzły, które są częścią domeny; 

 witryny– czyli całe domeny internetowe ; 

 grupy witryn – węzły zbiorcze zawierające różne domeny i aplikacje ; 

 aplikacje; 

 agregaty – węzły zbiorcze grupujące wiele węzłów, przedstawiane w drzewie 

agregatów. 

 

Oprócz typów węzłów można określić także atrybut: audytowane / nieaudytowane (tylko w 

zestawieniach miesięcznych); 

3.5 Wstrzymywanie przeliczania danych 

Domyślnie dane są przeliczane po wybraniu/odznaczaniu każdego z węzłów drzewa, 

dodaniu/usunięciu grupy celowej. Można wstrzymać przeliczanie danych poprzez użycie ikony 

Nie przeliczaj danych  . Po wybraniu potrzebnych węzłów, zdefiniowaniu grup celowych 

czy wskaźników wystarczy kliknąć ikonę   ponownie. 

Ta opcja jest przydatna podczas tworzenia analiz bazujących na kilku węzłach, 

zdefiniowanych grupach celowych, wskaźnikach, ponieważ może przyśpieszać przeliczanie 

danych.  

3.6 Opcja Cofnij/Ponów 

Opcja Cofnij/Ponów pozwala unieważnić niepożądane akcje lub powtarzać te wcześniej 

anulowane. Może być stosowana dla wszystkich operacji wykonywanych na danych, takich 

jak np. wybieranie węzłów z Drzewa Mediów, definiowanie okresów czy grup celowych, 

wykonywanie analizy współoglądalności, itd.  

Funkcja cofania/powtarzania nie może być używana dla akcji, które wiążą się ze zmianą 

wyglądu aplikacji, czyli np. z dodawaniem wskaźników do tabeli, zmianami wyglądu tabeli, 

dodawaniem/usuwaniem pasków narzędzi, itd. 
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Aby cofnąć bądź powtórzyć akcję można wybrać Cofnij/Ponów w menu Edycja, użyć ikon 

 w pasku narzędzi, bądź też zastosować odpowiednio kombinację Ctrl+Z lub Ctrl+Y.  

Funkcja Cofnij/Ponów pozwala na anulowanie bądź ponowne wykonywanie do 10 operacji.  
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 4   Wybór wskaźników i prezentacja danych 

 

4.1 Wybór wskaźników 

Istnieje możliwość prezentacji informacji w tabeli dotyczących różnych wskaźników (np. liczba 

odsłon, zasięg, udział czasu itp.) opisujących oglądalność poszczególnych węzłów, z 

podziałem na poszczególne platformy:  

Mobile: 

 mobile-phones - urządzenia mobilne z przekątną ekranu do  6” np. telefon iPhone, 

Samsung Galaxy, Lumia;  

 mobile-tablets - urządzenia mobilne z przekątną ekranu między, 6” a 13” (ekran 

dotykowy jako główne urządzenie wejścia-wyjścia np. iPad, Samsung Galaxy Tab), 

PC:  

 pc-home – komputery osobiste użytkowane w domu (PC, laptopy, notebook) 

pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows, Unix/Linux, Mac OS/ OS X;  

 pc-work -  komputery osobiste poza domem (PC, laptopy, notebook) pracujące pod 

kontrolą systemów operacyjnych: Windows, Unix/Linux, Mac OS/ OS X; 

 

W celu uwzględnienia konkretnej platformy należy z listy rozwijanej wybrać konkretną pozycję 

poprzez zaznaczenie checkbox’ a z listy rozwijanej znajdującej się na pasku narzędzi 

aplikacji. 

 

 

Rysunek 21. Wybór platformy 

 

Najprostszym sposobem wybrania wskaźników, dla których będą prezentowane dane jest 

kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówek tabeli. Na ekranie pojawi się lista dostępnych 

wskaźników. 

Następnie należy kliknąć na interesujący nas wskaźnik. Wybrane przez nas wskaźniki 

oznaczone są symbolem  . Ukrycia wyświetlanej kolumny ze wskaźnikiem możemy 

dokonać klikając na niej środkowym klawiszem myszy. 

Wybór wskaźników jest możliwy również poprzez opcję Wybierz pokazywane wskaźniki... w 

menu Analiza. Analizy mogą być przeprowadzane dla następujących wskaźników: 
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Podstawowe: 

 Użytkownicy (real users); 

 Zasięg wśród internautów; 

 Odsłony; 

 Wizyty; 

 Czas. 

 

Średnie: 

 Średnia liczba odsłon na użytkownika; 

 Średni czas na użytkownika; 

 Średni czas trwania wizyty; 

 Średni czas trwania odsłony; 

 Średni czas uruchomienia na użytkownika; 

 Średnia liczba wizyt na użytkownika. 

Dopasowanie: 

 Dopasowanie użytkowników; 

 Dopasowanie odsłon; 

 Dopasowanie czasu; 

 Dopasowanie użytkowników (względne); 

 Dopasowanie odsłon (względne); 

 Dopasowanie czasu (względne). 

Affinity Index: 

 Affinity index wśród internautów; 

 Affinity index wśród internautów (względne). 

Inne: 

 Lp. 

 Typ; 

 Id węzła; 

 audyt site-centric (ma zastosowanie tylko w plikach miesięcznych). 

Udział: 

 Udział użytkowników; 

 Udział odsłon; 

 Udział czasu. 

Współoglądalność: 

 Współoglądalność; 

 Współoglądalność (%); 

 Maksymalna współoglądalność; 
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 Maksymalna współoglądalność (%). 

Aplikacje: 

 Uruchomione aplikacje; 

 Uruchomione aplikacje (%); 

 Użytkownicy i uruchomione aplikacje; 

 Użytkownicy i uruchomione aplikacje (%); 

 Czas uruchomienia. 

W rozdziale  8   „Słownik pojęć” znajdują się definicje poszczególnych wskaźników. Definicja 

wskaźnika pojawia się również w aplikacji gemiusExplorer po wskazaniu go kursorem  

w nagłówku tabeli. 

4.2 Sortowanie danych 

Dane przedstawione w tabeli mogą być sortowane malejąco bądź rosnąco ze względu na 

wybrany wskaźnik poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny odpowiadającej platformie. 

Ponowne kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje zmianę porządku sortowania.  

 

        Rysunek 22.  Sortowanie danych ze względu na wybrany wskaźnik 

Przykładowe dane przedstawione na powyższym rysunku zostały posortowane malejąco ze 

względu na całkowitą liczbę użytkowników (real users). 

Aby posortować witryny alfabetycznie należy kliknąć na nagłówek kolumny “węzeł”.  

4.3 Podsumowanie wskaźników 

W prawym panelu, poza listą węzłów oraz wartościami wskaźników dla poszczególnych 

węzłów, przedstawiane jest również podsumowanie (na pomarańczowym tle) – wartości 

wskaźników łącznie dla zaznaczonej grupy węzłów. 

 

Rysunek 23 . Podsumowanie wskaźników dla wybranych witryn 
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Na przykład, podsumowanie przedstawione na powyższym rysunku należy interpretować 

następująco: 

 użytkownicy (real users) – całkowita liczba użytkowników (real users) dla trzech 

wybranych witryn wynosi łącznie 7 928 236. Warto zapamiętać, że użytkownik (real 

user) pewnej witryny może również odwiedzać inne strony (tak zwana: 

współoglądalność) – dlatego liczba użytkowników (real users) dla kilku witryn jest 

mniejsza bądź równa sumie użytkowników (real users) dla poszczególnych witryn;  

 odsłony – całkowita liczba odsłon wygenerowanych na wszystkich pięciu witrynach z 

listy wynosi 31 202 918. 

Prezentacja podsumowania może być wyłączona, poprzez odznaczenie z listy wskaźników 

opcję Pokazuj sumowanie węzłów (która jest dostępna po przyciśnięciu prawego przycisku 

w nagłówku tabeli z wynikami) lub poprzez wybór odpowiedniej opcji z menu Widok. 

Możliwe jest wyświetlenie podsumowania dla węzłów audytowanych oraz dla węzłów 

nieaudytowanych. W tym celu należy wybrać opcję Pokazuj rozszerzone sumowanie 

węzłów z menu Widok. 

4.4 Zaznaczanie i odznaczanie grupy węzłów 

Aby odnaleźć w analizie oglądalności interesujący nas pojedynczy węzeł - wystarczy kliknąć 

na pole wyboru , znajdujące się z lewej strony nazwy węzła (w oknie drzewa mediów lub 

w oknie drzewa agregatów). Obok nazwy zaznaczonego węzła pojawia się znaczek . 

Można także w łatwy sposób zaznaczać całe grupy węzłów dzięki poleceniom grupowego 

zaznaczania. 

           

Rysunek 24 . Opcje zaznaczania grupowego 
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Wystarczy kliknąć na wybrany węzeł w lewym panelu, by następnie, dzięki kliknięciu prawym 

klawiszem myszy (lub wybraniu opcji Zaznacz/odznacz węzły z menu Drzewo), otrzymać 

dostęp do następujących poleceń: 

 Zaznacz węzły poniżej (lub użyj skrótu Ctrl+B)  – zaznacza węzły znajdujące się w 

niższym poziomie zagłębienia (węzły "potomne"); 

 Zaznacz węzły na tym samym poziomie (lub użyj skrótu Ctrl+L) – zaznacza węzły 

znajdujące się na tym samym poziomie zagłębienia; 

 Zaznacz wszystkie węzły (lub użyj skrótu Ctrl+A) – zaznacza wszystkie węzły 

dostępne w drzewku witryn (węzły audytowane są wyświetlane na czerwono); 

 Zaznacz węzły… (lub użyj skrótu Ctrl+D) – otwiera okienko zaawansowanego 

zaznaczania węzłów; opcję tę można uzyskać także po kliknięciu ikony   z Paska 

narzędzi. Okienko to daje możliwość dokonania wyboru węzłów dla dowolnych 

poziomów drzewka (licząc od aktualnie wybranego węzła) i jednocześnie określonych 

typów węzłów; 

 Zaznacz liście poniżej (lub użyj skrótu Ctrl+K) – zaznacza liście (węzły końcowe, pod 

którymi nie ma już kolejnych węzłów) znajdujące się na niższym poziomie zagłębienia; 
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             Rysunek 25. Zaawansowane zaznaczanie węzłów 

 Odznacz węzły poniżej (skrót Ctrl+Shift+B) – odznacza węzły znajdujące się w 

niższym poziomie zagłębienia (węzły "potomne"); 

 Odznacz węzły na tym samym poziomie (skrót Ctrl+Shift+L) – odznacza węzły 

znajdujące się na tym samym poziomie zagłębienia; 

 Odznacz wszystkie węzły (skrót Ctrl+Shift+A) – odznacza wszystkie węzły dostępne 

w drzewku witryn. Opcję tę można także uaktywnić klikając na ikonę  ; 

 Odznacz węzły… (skrót Ctrl+Shift+D) – otwiera okienko zaawansowanego 

odznaczania węzłów. Okienko to daje możliwość ograniczenia wyboru węzłów dla 

dowolnych poziomów drzewka (licząc od aktualnie wybranego węzła) i jednocześnie 

określonych typów węzłów; 
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 Odznacz liście poniżej (skórt Ctrl+Shift+K) – odznacza liście (węzły końcowe, pod 

którymi nie ma już kolejnych węzłów) znajdujące się na niższym poziomie zagłębienia; 

 Odwróć zaznaczenie węzłów... – otwiera okienko zaawansowanego odwracania 

zaznaczonych węzłów; 

 Kopiuj węzeł do nowego drzewa agregatów – kopiuje wybrany węzeł (i całe jego 

poddrzewo) z drzewa mediów do nowego drzewa agregatów; 

 Kopiuj zaznaczone węzły do nowego drzewa agregatów – kopiuje zaznaczone 

węzły (i wszystkie ich poddrzewa) z drzewa mediów do nowego drzewa agregatów. 

4.5 Szukanie witryn 

Aby odnaleźć w drzewku witrynę (węzeł) na podstawie fragmentu jego nazwy, wystarczy 

wybrać na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl+F lub zaznaczyć opcję Znajdź węzeł…  w 

menu Edycja. Wówczas pojawia się przedstawione poniżej okno: 

 

          Rysunek 26. Wyszukiwanie węzłów na podstawie nazwy 

W pole Szukaj tekstu należy wpisać fragment nazwy witryny. Wybranie opcji Znajdź 

następny węzeł z menu Edycja lub naciśnięcie klawisza „F3” spowoduje przejście do 

następnego wyniku przeszukiwania. Pomiędzy wynikami wyszukiwania można poruszać się 

także za pomocą przycisków Następne  i Poprzednie. 

W przypadku zaznaczenia opcji Rozróżniaj wielkość liter brana jest pod uwagę wielkość liter 

w nazwie witryny. Zaznaczenie opcji Dokładnie wpisane słowo powoduje wyszukanie 

dokładnej nazwy węzła. Opcja Szukaj w maskach URL umożliwia przeszukiwanie masek 

URL poszczególnych węzłów. Zaznaczenie opcji Szukaj we wszystkich otwartych 

dokumentach powoduje przeszukanie wszystkich otwartych w aplikacji zbiorów danych. 

Wyszukiwanie można realizować w obrębie drzewka lub w tabeli z wynikami badania. 

4.6 Wygląd tabel 

Tabele przestawne 

Aplikacja umożliwia dostosowanie widoku tabel według własnych potrzeb poprzez 

funkcjonalność tabel przestawnych.  

Układ tabeli może być dostosowany i zmieniany dzięki mechanizmowi „przeciągnij i upuść” w 

jednej z trzech pozycji: 

 na zakładkach; 

 w kolumnach; 

 w wierszach. 

Z kolei pola, których ułożenie można zmieniać są następujące:  

 wskaźniki; 
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 platformy 

 okresy czasu; 

 grupy celowe;  

 węzły(witryny). 

Ponadto, położenie wierszy, kolumn w tabeli może być zmieniane. Przykładowo, mając 

otwarte 3 pliki i zdefiniowany styl prezentacji danych, jak pokazano na rysunku poniżej, 

możemy w łatwy sposób analizować trendy liczby użytkowników i odsłon. 

 

          Rysunek 27. Widok analizy ułatwiający analizę trendów 

Aktualny układ tabeli można zachować poprzez kliknięcie ikony  , z kolei usunięcie stylu 

z listy umożliwia ikona  . Wszystkie zapamiętane style prezentacji są dostępne w Pasku 

stylów prezentacji danych (opcja jest dostępna, gdy odpowiednia pozycja jest wybrana w 

menu Widok aplikacji). 

Wyróżniamy dwa dostępne, zdefiniowane domyślnie w ramach aplikacji, style: 

 Okresy na zakładkach; 

 Grupy celowe na zakładkach. 

Przy użyciu ikony   możemy ustawić pierwszą kolumnę z tabeli na zakładkach.  

Ponadto szerokość kolumny może być regulowana poprzez przesuwanie klawiszem myszy 

prawej linii obramowania. Szerokość ta może być również dopasowana do zawartości kolumny 

poprzez wybranie opcji Odśwież/Optymalizuj szerokość kolumn… w menu Widok lub 

używając F5 albo podwójnie klikając na prawą linię obramowania kolumny. 

 

Paski danych 

Dane liczbowe prezentowane w tabeli mogą być przedstawiane także w postaci graficznej.  
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Rysunek 28. Paski danych 

Aby włączyć ten widok, należy wybrać opcję Pokaż paski danych w menu Widok. Wówczas 

dla każdego wskaźnika wybranego do analizy jest wyświetlana dodatkowa kolumna ilustrująca 

zależność między wartościami danego wskaźnika dla wybranych witryn. Dla każdego z 

wybranych do analizy wskaźników jest wybierana wartość maksymalna, która stanowi 100%. 

Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy wyświetlane wartości mają postać procentową. 

Następnie każda z wartości w danej kolumnie jest porównywana do wartości maksymalnej. 

Należy zwrócić uwagę, że wartość maksymalna jest wybierana dla każdego wskaźnika osobno 

(zależności między wskaźnikami nie są brane pod uwagę). Wartość dla podsumowania 

wybranych węzłów także nie jest uwzględniana. Możliwe jest także porównywanie wartości 

wskaźników dla innych wymiarów, takich jak grupy celowe i okresy czasu. Wymiar ten 

powinien być umiejscowiony w wierszach tabeli. W przypadku, gdy w wierszach tabeli jest kilka 

wymiarów, porównywanie wartości odbywa się w obrębie wymiaru umieszczonego w prawej 

kolumnie. 

Opcja ta pozwala na szybkie porównanie wartości danego wskaźnika dla wybranych obiektów. 

Wskazuje nie wielkości wybranych wskaźników (np. ilu użytkowników odwiedziło dany serwis), 

ale na porównanie pomiędzy wybranymi obiektami (np. czy na witrynach A i B liczba 

odwiedzających użytkowników jest tego samego rzędu, czy też na jednej z witryn było 

znacznie więcej osób odwiedzających). Dodatkowo opcja ta umożliwia szybkie wizualne 

porównanie zależności pomiędzy kilkoma wskaźnikami. Dzięki niej można zaobserwować, czy 

wraz ze wzrostem/spadkiem wartości jednego wskaźnika wiąże się także wzrost/spadek 

innego wskaźnika. 
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Rysunek 29. Analiza wielu wymiarów 

Opcja ta nie jest dostępna dla widoków Analizy współoglądalności i Krzyżowania grup 

celowych . Ponadto nie jest wyświetlana w przypadku Analizy oglądalności, gdy w prawej 

kolumnie są umieszczone wskaźniki. 

Aby zapisać wybrany sposób prezentacji tabeli z wyświetlaniem pasków danych, należy użyć 

ikony , jak jest to opisane w podrozdziale Tabel przestawnych (rozdział 4.6). 

 

Maski URL węzłów 

Możliwe jest również pokazanie masek URL węzłów. Aby to zrobić wystarczy kliknąć ikonę 

 lub wybrać opcję Lista Masek URL węzłów w menu Analiza lub skrót Alt+5. Aby 

odznaczyć widok masek URL należy zaznaczyć odpowiednią opcję w menu Analiza lub 

kliknąć ikonę  . Taki sam efekt uzyskamy ponownie klikając ikonę . 

4.7 Prezentacja nazw witryn 

W menu Narzędzia dostępne jest podmenu Opcje aplikacji…, które umożliwia definiowanie 

sposobu prezentacji nazw węzłów. Istnieje możliwość prezentacji nie tylko nazwy 

poszczególnych węzłów, ale również nazwy węzła nadrzędnego. Taki sposób wyświetlania 

może być zdefiniowany w zakładce Wyświetlanie. 
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Rysunek 30. Parametry wyświetlania nazw witryn  

Po zaznaczeniu odpowiedniego poziomu możliwe jest prezentowanie pełnej „ścieżki” węzła. 

 

Rysunek 31. Prezentacja nazwy węzła nadrzędnego 

Powyższy rysunek pokazuje, że witryna youtube.com znajduje się wewnątrz kategorii Kultura 

i rozrywka, podczas gdy witryna Grupa Mozilla – wewnątrz kategorii Komputery i informatyka. 

Możliwe jest także indywidualne zdefiniowanie znaku oddzielającego nazwy węzłów 

(domyślnie jest to znak „-”). Rozmiar czcionki zarówno dla panelu drzewa mediów lub drzewa 

agregatów jak i dla panelu zawierającego statystyki można zmieniać niezależnie. Kombinacja 

klawiszy Ctrl+ powiększa rozmiar czcionki na panelu aktywnym, a Ctrl- pomniejsza go. 

Innym sposobem zmiany rozmiaru czcionki jest zmiana ustawień w zakładce Wyświetlanie w 

podmenu Opcje aplikacji… w menu Narzędzia. Możliwa jest zmiana rozmiaru zarówno 

czcionki w tabelach jak i czcionki w drzewach. 
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4.8 Prezentacja węzłów poniżej progu oglądalności 

Jeśli witryna (węzeł) ma małą oglądalność i nie było możliwe zgromadzenie dla niej 

wystarczająco licznej próby panelistów – wówczas w statystykach pokazywany jest symbol „-

” dla tego węzła. 

Rysunek 32. Witryna poniżej progu oglądalności 

Można wyłączyć prezentowanie wyników dla takich witryn – należy wówczas odznaczyć opcję 

Pokazuj węzły poniżej progu oglądalności w menu Widok lub na liście ze znacznikami 

(dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w nagłówek tabeli z wynikami badań). 

4.9 Prezentacja węzłów za pomocą koloru niebieskiego 

Podczas przeprowadzania analizy dla grup celowych niektóre węzły prezentowane są na 

niebiesko. Oznacza to, że wewnątrz badanej grupy celowej węzły te nie miały wystarczającej 

liczby panelistów. Statystyki prezentowane w kolorze niebieskim powinny być zatem 

traktowane jedynie jako oszacowanie.  

Rysunek 33. Węzły nieaudytowane (oznaczone na niebiesko) 
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 5   Definicja grupy celowej 

5.1 Definiowanie grupy celowej 

Podstawowe informacje o definiowaniu grup celowych 

W programie gemiusExplorer istnieje możliwość zdefiniowania grup celowych, dla których 

chcemy policzyć interesujące nas wskaźniki, np. grupa celowa „kobiety z wykształceniem 

wyższym”, „osoby w wieku poniżej 20 lat”. W celu zdefiniowania grup celowych należy wybrać 

opcję Definicje grup celowych... z menu Grupy celowe lub kliknąć na ikonę  ew. użyć 

kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+G.  

Definiowanie nowej grupy celowej 

 

Rysunek 34. Definiowanie grup celowych 

Grupę celową definiuje się, przeciągając wybrane cechy dostępne w dolnym panelu do 

macierzy. Na powyższym rysunku zdefiniowano grupę celową „mężczyźni w wieku 25-44” – 

przeciągnięto zatem parametr mężczyźni (z grupy płeć) do macierzy, a następnie do kolejnego 

wiersza przeciągnięto parametr określający wiek w przedziale [25-34] i [35-44] z grupy wiek. 

Nadana automatycznie nazwa takiej grupy celowej to: (Płeć=mężczyzna) i (Wiek=[25-34] lub 

Wiek= [35-44]). Można definiować grupę celową używając negacji. Przykładowo – by 

zdefiniować grupę celową "mężczyźni nie będący w wieku od 20 do 30 lat” – wystarczy 

przeciągnąć do macierzy cechy płeć = mężczyzna oraz wiek=[20-30], a następnie dwukrotnie 
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kliknąć na komórkę dotyczącą wieku by uzyskać warunek wiek<>[20-30], czyli "wiek różny od 

przedziału 20-30 lat". 

Rysunek 35. Negacja warunku w definicji grupy celowej 

 

Opcje dostępne przy definiowaniu grup celowych 

Podczas definiowania grup celowych dostępne są następujące opcje: 

 Nadaj nazwę automatycznie – automatyczne nadawanie nazwy grupy celowej; jeśli 

chcemy sami nadać nazwę grupy celowej, to parametr ten należy odznaczyć; 

 Postać logiczna – pozwala na wybór logicznej postaci definicji grupy celowej; 

Rysunek 36. Macierz do definiowania grupy celowej 

 Koniunkcja alternatyw – w każdym z wierszy musi być spełniony co najmniej jeden 

warunek (z którejkolwiek komórki w tym wierszu). Dla przykładu z powyższego rysunku 

jest to definicja: (płeć=meżczyzna lub wiek=[15-24]) i (wykształcenie=wyższe lub 

dochód netto=od 2001 do 3000 zł); 

 Alternatywa koniunkcji – w którymkolwiek z wierszy muszą być spełnione wszystkie 

podane warunki. Dla przykładu z powyższego rysunku jest to definicja: 

(płeć=meżczyzna i wiek=[15-24]) lub (wykształcenie=wyższe i dochód netto=od 2001 

do 3000 zł); 

Dostępne są również następujące przyciski: 

 Uporządkuj  – porządkuje macierz przesuwając wybrane komórki do lewego górnego 

rogu macierzy; 

 Wyczyść komórkę – usuwa zawartość aktualnie wybranej komórki macierzy; 

 Wyczyść całą definicję – usuwa definicję grupy celowej (czyści zawartość wszystkich 

komórek macierzy). 

 Liczność grupy celowej: 

okres – okres dla którego definiowana jest grupa celowa; 

próba – wielkość próby dla wybranej grupy celowej oraz okresu czasu; 

populacja – wielkość populacji internautów z wybranej grupy celowej (dotyczy całej 

populacji Internetu). W nawiasach podany jest odsetek, jaki dana grupa celowa stanowi 

w całej populacji.  
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 grupa referencyjna – procent grupy referencyjnej, jaki stanowi zdefiniowana grupa 

celowa. 

 Nazwy cech i wartości – pozwala na wybór sposobu prezentowania nazw parametrów 

i wartości w macierzy. 

Przyciski dodawania i usuwania grup celowych 

Aby zdefiniować  usuwa się aktualnie wybraną definicję grupy celowej. Z kolei przycisk Usuń 

wszystkie definicje służy do usunięcia wszystkich zdefiniowanych wcześniej definicji - 

pozostaje jedynie grupa celowa Populacja. 

Przycisk Podziel wg wybranych cech pozwala na szybkie definiowanie pewnych typów grup 

celowych. Przykładowo - aby zdefiniować grupy celowe kobiet z różnymi poziomami 

wykształcenia - wystarczy, aby w oknie definiowania grup celowych do macierzy przeciągnąć 

wartość płeć=kobieta, a następnie kliknąć na cechę wykształcenie i kliknąć na przycisk 

Podziel wg wybranych cech. Zostaną wtedy automatycznie zdefiniowane wszystkie 

potrzebne grupy celowe. 

Przycisk Utwórz wg wybranych cech pozwala na definiowanie grup celowych w oparciu o 

wartości wybranych cech (np. grupy celowe w zależności od przedziałów wiekowych i płci). 

Wyboru cech można dokonać poprzez wciśnięcie CTRL na klawiaturze i kliknięcie na wybrane 

nazwy cech. Możliwe jest także użycie przycisku SHIFT + strzałka (do góry/w dół) na 

klawiaturze. Po zaznaczeniu nazw cech należy kliknąć przycisk Utwórz wg wybranych cech.  

Aby zdefiniować grupy celowe w oparciu o wartości wszystkich cech (np. grupy celowe w 

zależności od przedziałów wiekowych, poziomu wykształcenia, płci, itp.) należy kliknąć 

przycisk Utwórz wg wszystkich cech. 

Zdefiniowane grupy celowe zatwierdza się klikając na przycisk OK; jeśli z kolei zrezygnujemy 

z zatwierdzenia zmian w definicji grup celowych – należy nacisnąć przycisk Anuluj. 

Zapisywanie i wczytywanie definicji grup celowych 

W oknie umożliwiającym zdefiniowanie grup celowych dostępne są następujące opcje: 

 Wczytaj z pliku… – przycisk ten należy kliknąć w celu wczytania definicji grupy celowej 

z pliku. Ta sama operacja może być przeprowadzona poprzez wybranie opcji Otwórz 

definicje grup celowych… z menu Grupy celowe. Wczytać można jedną lub wiele 

definicji grup celowych na raz. Dostępne są również ostatnio otwierane definicje grup 

celowych (pozycja Ostatnio używane…); 

 Zapisz do pliku… – umożliwia zapisanie do pliku definicji grupy celowej. Ta sama 

operacja może być przeprowadzona poprzez wybranie opcji Zachowaj grupy celowe 

jako… z menu Grupy celowe. 

Definiowanie przedziałów wiekowych 

W gemiusExplorer możliwe jest definiowanie dowolnego przedziału wieku w grupach 

celowych.  

Przykładowo - by zdefiniować grupę celową "osoby w wieku 20-30 lat”, należy: 

 otworzyć okno definiowania grup celowych  ; 

 prawym klawiszem myszy kliknąć na cechę wiek i kliknąć na pole Definiuj 

przedziały...; 
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Rysunek 37. Definiowanie przedziału wiekowego - krok 1 

 otwiera się okno z domyślnie zdefiniowanymi przedziałami wiekowymi. Należy kliknąć 

przycisk Wstaw, aby dodać nowy przedział wiekowy. W pierwszym polu należy wpisać 

liczbę 20, a w drugim 30. Na koniec należy zatwierdzić klikając na OK. Przycisk Usuń 

służy do usunięcia zaznaczonego wiersza, z kolei przycisk Domyślne pozwala na 

wczytanie domyślnych definicji przedziałów wiekowych; 

         

Rysunek 38. Definiowanie przedziału wiekowego – krok 2 

 wśród zdefiniowanych przedziałów wiekowych znalazł się przedział [20 – 30] – 

wystarczy kliknąć na ten przedział i przeciągnąć go do macierzy. 
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    Rysunek 39. Definiowanie przedziału wiekowego - krok 3 

5.2 Edytor grupy referencyjnej 

Podstawowe informacje o edytorze grupy referencyjnej  

Edytor grupy referencyjnej pozwala użytkownikowi aplikacji gemiusExplorer na wyświetlanie 

względnych statystyk dopasowania (dopasowanie użytkowników, odsłon i czasu) oraz 

względnego affinity index wśród internautów odniesionych do zdefiniowanej grupy 

referencyjnej oraz na porównywanie ich ze standardowymi wskaźnikami dopasowania i affinity 

index wśród internautów. 

Wprowadzenie edytora grupy referencyjnej ma na celu ułatwienie przeprowadzania analiz 

dopasowania i affinity index wśród internautów, w których użytkownik chce wykluczyć mniej 

wartościowe z jego punktu widzenia grupy celowe (np. odpowiedzi „odmowa odpowiedzi”) z 

grupy referencyjnej.  

Warto mieć na uwadze, iż dopasowanie względne pozwala nam ustalić w ilu % użytkownicy 

danej grupy celowej, generują odsłony w zdefiniowanej grupie referencyjnej. Innymi słowy, 

wybierając dwie grupy celowe: kobiety i mężczyźni, w grupie referencyjnej miasto powyżej 

500 tys. dowiadujemy się w ilu % kobiety, a w % ilu mężczyźni generują odsłony w dużych 

miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).   

Definiowanie grupy referencyjnej 

W celu zdefiniowania grupy referencyjnej w aplikacji gemiusExplorer należy otworzyć 

standardowe okno Definicji grup celowych (ikona  lub Definicje grup celowych w 

menu Grupy celowe), a następnie nacisnąć przycisk Edytor grupy referencyjnej 

znajdujący się w prawym górnym rogu okna. 
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                      Rysunek 40. Wybieranie edytora grup referencyjnych 

Po naciśnięciu przycisku użytkownik zostaje przeniesiony do edytora grupy celowej, gdzie ma 

możliwość zdefiniowania wybranej grupy referencyjnej, w stosunku do której pokazywane 

będą względne statystyki dopasowania (użytkowników, odsłon i czasu) oraz względne affinity 

index wśród internautów. Zasady wybierania grupy referencyjnej są takie same jak w 

przypadku definiowania standardowych grup celowych.  

W celu opuszczenia edytora grup referencyjnych należy ponownie nacisnąć przycisk Edytor 

grupy referencyjnej.  

Wybrana grupa referencyjna zostanie wyświetlona w pierwszej komórce w oknie definiowania 

grup celowych i zostanie połączona na zasadzie koniunkcji ze wszystkimi zdefiniowanymi 

grupami celowymi (patrz rysunek poniżej). Na przykład, wybranie kobiet jako grupy 

referencyjnej spowoduje, że wszystkie grupy celowe będą zawierać także tę definicję.  
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   Rysunek 41. Definiowanie grup celowych po wybraniu grupy referencyjnej 

W celu wyświetlenia wyników po zdefiniowaniu grupy referencyjnej oraz grup celowych należy 

nacisnąć OK. Względne statystki dopasowania i affinity index wśród internautów podobnie jak 

inne wskaźniki mogą zostać wybrane z listy statystyk (patrz rozdział 4.1). 

 

 

Rysunek 42. Tabela prezentująca względne statystyki dopasowania 

Definicje względnych statystyk dopasowania są dostępne w rozdziale  8  .  
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5.3 Selekcja pierwszych witryn 

Aplikacja gemiusExplorer umożliwia wyszukiwanie witryn, które najlepiej dopasowują się do 

wybranej grupy celowej pod kątem wybranego wskaźnika (np. liczby odsłon). 

W celu wyszukania witryn, które mają najwyższe wartości dla wybranego wskaźnika z  danej 

grupy celowej, należy wykonać następujące kroki: 

 w drzewie mediów i/lub w drzewie agregatów zaznaczyć grupę witryn, spośród których 

wyszukane zostaną witryny najlepiej spełniające warunki optymalizacji; 

 wybrać wskaźnik, po którym nastąpi optymalizacja – wyświetlić wskaźnik w prawym 

panelu oraz kliknięciem na jego nagłówek ustawić sortowanie po nim; 

 włączyć opcję Filtruj wybrane węzły wg zadanych kryteriów… z menu Narzędzia 

lub klikając ikonę  w głównym pasku narzędzi, można też użyć kombinacji klawiszy 

Ctrl+Shift+F, a następnie zdefiniować: 

okres badania; 

platformę; 

grupę celową dla której przeprowadzana jest optymalizacja; 

liczbę węzłów, którą chcemy wybrać lub kryteria po jakich mają być wybrane. 

     

 

Rysunek 43. Wybór parametrów optymalizacji 
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PRZYKŁAD OPTYMALIZACJI: załóżmy, że chcemy rozważyć przeprowadzenie kampanii 

reklamowej w Internecie. Interesująca nas grupa celowa to kobiety w wieku do 35 lat i młodsze. 

Musimy znaleźć te witryny w sieci, których użytkownicy najlepiej spełniają określone przez nas 

kryteria, czyli użytkownikami witryny są kobiety w wieku do 35 lat i młodsze, a witryna generuje 

wystarczająco dużą oglądalność. Nasze działania mogą przebiegać następująco: 

 w pierwszej kolejności określamy interesującą nas grupę celową (patrz rozdział 5.1 

„Definiowanie grupy celowej”); 

 następnie w lewym panelu, w drzewie mediów zaznaczamy wszystkie witryny (po 

kliknięciu na węzeł zbiorczy wybieramy opcję Zaznacz węzły… i zaznaczamy opcję 

witryny); 

 wybieramy wskaźniki, które chcemy oglądać dla witryn, np. liczbę użytkowników (real 

users), liczbę odsłon, platformę dopasowanie użytkowników do grupy celowej; 

 wybieramy wskaźnik do którego przeprowadzamy optymalizację - klikamy na nagłówek 

wybranego wskaźnika, np. dopasowanie odsłon do grupy celowej; 

 następnie z menu Narzędzia wybieramy opcję Filtruj wybrane węzły wg zadanych 

kryteriów… (lub klikając na ikonę   lub używając skrótu Ctrl+Shift+F). W oknie, 

które się pojawi wpisujemy liczbę 15 jako liczbę prezentowanych witryn, ustawiamy też 

odpowiedni okres badania, platformę oraz wybraną grupę celową. Zatwierdzamy 

wprowadzone dane klikając na przycisk OK. 

Otrzymaliśmy w ten sposób listę 15 witryn, których użytkownicy najlepiej pasują do wybranej 

przez nas grupy docelowej tj. kobiet w wieku do 35 lat lub młodszych. Załóżmy, że spośród tej 

grupy chcemy wybrać jednak tylko 5 witryn, ale takich, które generują największą liczbę witryn. 

Wystarczy zatem dokonać kolejnej optymalizacji na bazie wcześniej otrzymanych wyników – 

nasze dalsze kroki: 

 z menu Narzędzia wybieramy opcję Filtruj wybrane węzły wg zadanych 

kryteriów….; 

 wybieramy wskaźnik po którym przeprowadzamy kolejną optymalizację – klikamy na 

nagłówek kolumny „witryny”; 

 ograniczamy wybór tylko do 5 witryn, wybieramy właściwy okres badania, platformę i 

grupę celową oraz klikamy OK. 

Dzięki wykonaniu kolejnej optymalizacji otrzymaliśmy listę pięciu witryn dopasowanych do 

wybranej grupy celowej i platformy o możliwie największym potencjale reklamowym. 

GemiusExplorer umożliwia wykonywanie wielu optymalizacji jedna po drugiej, gdzie na 

wynikach wcześniejszej optymalizacji jest dokonywana kolejna optymalizacja. Aby wykonać 

optymalizację od początku (bez bazowania na wcześniej otrzymanych wynikach) – wystarczy 

odznaczyć wszystkie witryny i przeprowadzić kolejną optymalizację. 

5.4 Krzyżowanie grup celowych 

Zastosowanie krzyżowania grup celowych 

Krzyżowanie grup celowych pozwala na prezentację rozkładu wskaźników dla różnych 

kombinacji grup celowych. Funkcja ta umożliwia tworzenie tabeli, w której zarówno w 

wierszach jak i w kolumnach znajdują się definicje grup celowych, a w komórkach  
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prezentowane są wartości dla wybranych wskaźników. Wygląd tabeli krzyżowej podobnie jak 

w analizie oglądalności może być dowolnie dostosowany.  

Tworzenie tabel krzyżowych 

W celu skrzyżowania grup celowych należy wybrać Krzyżowanie grup celowych w menu 

Analiza, użyć przycisk  z paska narzędzi lub też zastosować kombinację Alt+4. Zostanie 

wtedy wyświetlone okno, w którym możliwe jest zdefiniowanie grup celowych dla wierszy i 

kolumn: 

 

 

Aby zdefiniować grupy celowe, które mają znajdować się w tabeli krzyżowej (w wierszach lub 

kolumnach) należy nacisnąć . Zostanie wtedy wyświetlone standardowe okno Definicji 

grup celowych, w którym należy zdefiniować grupy celowe odpowiednio dla wierszy lub 

kolumn,  

a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie OK.  

Przycisk  dostępny w oknie definiowania grup celowych służy zamianie wszystkich 

definicji znajdujących się w wierszach z definicjami umieszczonymi w kolumnach. Aby usunąć 

niektóre bądź wszystkie definicje z wierszy lub kolumn, należy zaznaczyć je lewym 

przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć Delete na klawiaturze.  

Rysunek 44. Okno krzyżowania grup celowych 
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W celu wyświetlenia tabeli krzyżowej należy nacisnąć OK. Dla wszystkich zaznaczonych 

wcześniej węzłów zostanie wyświetlona tabela krzyżowa z kombinacją wybranych grup 

celowych dla poszczególnych wskaźników. 

 

 

          Rysunek 45. Tabela z krzyżowaniem grup celowych 

W tabelach krzyżowych, podobnie jak w standardowej analizie oglądalności, możliwe jest 
dodawanie lub usuwanie węzłów poprzez zaznaczanie ich w Drzewie Mediów, a także 
wyświetlanie różnych wskaźników poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek 
tabeli.  

W celu ponownego zdefiniowania grup celowych do tabeli krzyżowej należy wybrać 

Krzyżowanie grup celowych w menu Analiza, użyć przycisk  z paska narzędzi lub też 

zastosować kombinację Alt+4.  
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 6   Drzewo agregatów 

 

Drzewo agregatów jest dodatkowym drzewem, w którym można grupować dowolne węzły z 

drzewa mediów. Podczas analizy wyników badania, istnieje możliwość korzystania z dwóch 

drzew jednocześnie – z drzewa mediów i drzewa agregatów. 

Na przykład, w drzewie agregatów możemy umieścić wszystkie domeny i serwisy dotyczące 

pewnej tematyki – w takim przypadku nie będzie konieczne wyszukiwanie tych witryn w 

drzewie mediów. Domyślnymi drzewami agregatów są:  

 

Drzewko funkcjonalne: szczegółowe - zawierające pełne informacje na temat funkcji danej 

witryny np. E-commerce / Sklepy / Odzież, 

Drzewko funkcjonalne: ogólne - zawierające tylko 1 poziom np. E-commerce (bez dalszego 

podziału na Sklepy / Odzież).  

 

Drzewko tematyczne: szczegółowe - zawierające pełne informacje dotyczące tematyki danej 

witryny np. Budownictwo i nieruchomości / Wyposażenie wnętrz i ogród, 

Drzewko tematyczne ogólne - zawierające tylko 1 poziom np. Budownictwo  

i nieruchomości (bez dalszego podziału na / Wyposażenie wnętrz i ogród). 

 

Możliwe jest definiowanie własnych drzew agregatów lub wczytywanie już istniejących. Aby 

wczytać drzewo agregatów należy wybrać opcję Otwórz definicję drzewa agregatów… z 

menu Drzewo lub kliknąć prawym klawiszem myszy na panel drzewa agregatów i wybrać 

opcję Otwórz definicję drzewa agregatów…. 

 

Rysunek 46. Okno wyboru drzewa agregatów 

 

UWAGA: Warto mieć na uwadze, iż w przypadku wybrania kilku plików lista drzewa 

agregatów jest uzależniona od aktualnie wybranego zbioru. W związku z powyższym 
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podczas analizy kilku okresów, najlepiej jest zaznaczać węzły w drzewkach wczytanych z 

najnowszych plików. Przykład: w sytuacji, gdy wybrane są dwa okresy za 01.07, oraz 02.07,  

a 02.07 do danej grupy np. Edukacja doszła nowa witryna nie będzie ona widoczna (i 

brana pod uwagę w badaniu), gdy do analizy będziemy wybierali drzewka agregatów z 

pliku za 01.07 – widoczna ona będzie w sytuacji gdy wybierzemy drzewka agregatów z pliku 

za 02.07. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż podczas analizy kilku plików/dni wszystkie 

węzły z drzewa agregatów będą nieautoryzowane (oznaczone na szaro).  

6.1 Definiowanie nowego drzewa agregatów 

Załóżmy, że chcemy zdefiniować drzewo agregatów grupujące wszystkie witryny o 

charakterze sportowym. Musimy wówczas: 

 kliknąć prawym klawiszem myszy na panel drzewa agregatów i wybrać opcję Utwórz 

nowe drzewo agregatów. (Jeśli panel drzewa agregatów nie jest widoczny należy go 

otworzyć za pomocą opcji Okno drzewa agregatów w menu Widok); 

 wprowadzić nazwę drzewa, na przykład: serwisy sportowe; 

 w drzewie mediów znaleźć interesujące nas witryny. Kliknąć na nazwę węzła, które  

chcemy dodać do tworzonego drzewa agregatów i przeciągnąć ją do tego drzewa. 

Rysunek 47. Definiowanie drzewa agregatów 

 

UWAGA: W sytuacji gdy zdefiniujemy nowe drzewo agregatów, nie będzie ono 
autoryzowane (wszystkie węzły wybrane z niego będą oznaczone na szaro). 
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6.2 Operacje na drzewie agregatów 

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na panel drzewa agregatów lub po wybraniu 

odpowiedniej opcji w menu Drzewo, istnieje możliwość przeprowadzenia na drzewie 

agregatów różnych operacji:  

 zaznaczanie grupy węzłów – opcja Zaznacz/odznacz węzły. Opcja ta jest analogiczna 

do opcji w drzewie mediów – więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 

4.4 „Zaznaczanie i odznaczanie grupy węzłów” (strona 28); 

 sortowanie węzłów – opcja Sortuj węzły. Więcej informacji w rozdziale 6.3 „Sortowanie 

węzłów drzewa agregatów” strona 51); 

 tworzenie nowego drzewa agregatów – opcja Utwórz nowe drzewo agregatów; 

 otwieranie istniejącego już drzewa agregatów – opcja Otwórz definicję drzewa 

agregatów…; 

 wczytanie domyślnych drzew agregatów – opcja Wczytaj domyślne drzewa 

agregatów (Drzewko funkcjonalne ogóle, Drzewko funkcjonalne szczegółowe, 

Drzewko tematyczne ogólne, Drzewko tematyczne szczegółowe); 

 zapisywanie do pliku definicji drzewa agregatów – opcja Zapisz definicję drzewa 

agregatów, Zapisz definicję drzewa agregatów jako…, Zapisz wszystkie drzewa 

agregatów w jednym pliku…, Zapisz węzeł jako drzewo agregatów…. Więcej 

informacji o sposobach zapisywania drzewa agregatów znajduje się w następnym 

rozdziale; 

 dodawanie nowego węzła (katalogu) do drzewa – opcja Dodaj węzeł, Dodaj drzewo 

agregatów jako węzeł….; 

 usuwanie węzła – opcja Usuń węzeł; 

 zmiana nazwy drzewa agregatów – opcja Zmień nazwę węzła; 

 autoryzacja zaznaczonego drzewa agregatów – Autoryzuj drzewo agregatów...; 

 tworzenie nowego drzewa agregatów, składającego się z tych węzłów drzewa mediów, 

które nie są dodane do żadnych aktualnie otwartych drzew agregatów - opcja Utwórz 

dopełnienie wszystkich drzew agregatów…; 

 zamykanie otwartych drzew agregatów – opcja Zamknij drzewo agregatów, Zamknij 

wszystkie drzewa agregatów. 
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Rysunek 48. Operacje na drzewie agregatów 

Istnieje możliwość wykonywania operacji przenoszenia jednocześnie kilku węzłów pomiędzy 

różnymi drzewami agregatów poprzez użycie Shift+ strzałka góra/dół lub naciśnięcie Ctrl i 

wybranie węzłów lewym przyciskiem myszy. Po zaznaczeniu możliwe jest przeniesienie 

węzłów metodą „drag & drop” do innego drzewa agregatów. W ten sam sposób możliwe jest 

dodanie kilku węzłów z drzewa mediów, które powinny znaleźć się w drzewie agregatów.  

6.3 Sortowanie węzłów drzewa agregatów 

Wybierając odpowiednią opcję Sortuj węzły w podmenu głównego menu Drzewo, sortujemy 

wszystkie węzły drzewa agregatów alfabetycznie w następujący sposób: 

 kolejność rosnąca (opcja Rosnąco); 

 kolejność malejąca (opcja Malejąco); 

 rosnąco, z założeniem, że węzły drzewa agregatów, które są sortowane niezależnie, 

są umieszczane na początku struktury drzewa (opcja Rosnąco, agregaty na 

początku); 

 rosnąco, z założeniem, że węzły drzewa agregatów, które są sortowane niezależnie, 

są umieszczane na końcu struktury drzewa (opcja Rosnąco, agregaty na końcu). 

6.4 Zapisywanie drzewa agregatów 

Zapisanie drzewa agregatów możliwe jest dzięki następującym opcjom: 

 Zapisz definicję drzewa agregatów – zapisuje drzewo agregatów; 

 Zapisz definicję drzewa agregatów jako… – zapisuje drzewo agregatów w nowym 

pliku; 
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 Zapisz wszystkie drzewa agregatów w jednym pliku… - zapisuje wszystkie otwarte 

drzewa agregatów w jednym pliku; 

 Zapisz węzeł jako drzewo agregatów… – zapisuje bieżący węzeł jako drzewo 

agregatów. 

Drzewo agregatów może być zapisane jako drzewo autoryzowane bądź nieautoryzowane.  

Rysunek 49. Przykład autoryzowanego i nieautoryzowanego drzewa agregatów 

W celu zapisania drzewa jako drzewa autoryzowanego należy najpierw wybrać opcję 

Autoryzuj drzewo agregatów… 

Podczas autoryzacji drzewa zostanie wyświetlone poniższe okno: 

Rysunek 50. Formularz autoryzacyjny podczas zapisywania drzewa agregatów 

W celu autoryzacji drzewa agregatów, w powyższym należy wpisać login i hasło. Po 

naciśnięciu przycisku Autoryzuj, dane wysyłane są do serwera autoryzacji, gdzie następuje 

ich weryfikacja. Tworzenie autoryzowanego drzewa agregatów wskazane jest, kiedy wysyłasz 

takie drzewo do swoich współpracowników – mogą oni wówczas łatwo zauważyć, kto jest 

autorem drzewa agregatów. 

Po zmodyfikowaniu autoryzowanego drzewa agregatów, należy również autoryzować 

wprowadzone zmiany. 
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 7   Zapisywanie i eksportowanie danych 

 

7.1 Eksportowanie danych 

Dane prezentowane w tabelach w prawym panelu można eksportować do pliku o rozszerzeniu 

xls lub csv poprzez wybranie opcji Eksportuj wyniki analizy do pliku w menu Analiza.  

 do pliku csv – opcja Otwórz wyniki analizy w formacie CSV w menu Analiza lub 

ikona   w rozwijalnym menu  na Pasku narzędzi; 

 do pliku Excel – opcja Otwórz wyniki analizy w formacie XLS w menu Analiza lub 

ikona  w rozwijalnym menu  na Pasku narzędzi, można również użyć 

skrótu Ctrl+E. 

Dane takie można następnie w dowolny sposób analizować przy pomocy innych narzędzi. 

Możliwe jest ponadto skopiowanie bieżącej analizy do schowka – w tym celu należy kliknąć 

ikonę  lub kombinację skrótów Ctrl+C. 

Domyślnie, separatorem wartości w eksportowanych danych jest przecinek. Aby zmienić znak 

separatora należy przejść do menu Narzędzia, następnie otworzyć okno Opcje aplikacji… i 

wybrać zakładkę Eksport. Dostępna tam jest również opcja umożliwiająca zmianę znaku 

separatora części ułamkowych wyświetlanych wartości. 

 

   Rysunek 51. Ustawienia eksportu 
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Opcja Eksport średnich wartości czasu daje możliwość wyboru formatu w jakim będzie 

zapisany czas: w sekundach bądź jako [godz:min:s].  

Pliki tymczasowe, tworzone podczas eksportowania danych, przechowywane są w katalogu 

Temp. Domyślnie, dane eksportowane są w formacie ASCII. Aby zmienić format 

eksportowanych danych na UNICODE, należy wybrać jedną z opcji UTF-16 bądź UTF- 8 w 

zakładce Eksport. 

Należy pamiętać, iż eksportowanie danych do pliku XLS wiąże się pewnymi ograniczeniami. 

7.2 Zapisywanie analiz 

Istnieje możliwość zapisywania analiz zachowując bieżące ustawienia dotyczące: 

zaznaczonych węzłów, otwartego drzewa agregatów, definicji grup celowych, wybranych 

platform i wskaźników oraz definicji okresów. Ułatwia to odzyskanie stanu analiz w przyszłości, 

bez potrzeby ponownego definiowania parametrów (np. grup celowych) 

Aby zapisać analizę, należy wybrać opcję Zapisz analizę jako… w menu Analiza. Opcja 

Otwórz analizę... (w menu Analiza) umożliwia wczytanie zapisanej wcześniej analizy. 
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 8   Słownik pojęć 

 

Rozdział ten zawiera definicje pojęć związanych z oglądalnością witryn internetowych, w tym 

wskaźników uzyskiwanych dzięki aplikacji gemiusExplorer. 

 

Definicje ogólne pojęć podstawowych: 

Czas – czas mierzony w sekundach pomiędzy odsłonami danego użytkownika w danej wizycie 
lub sesji. 

Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu w przeglądarce użytkownika strony 
internetowej. Zdarzenie to jest przyporządkowane do adresu URL, pod którym nastąpiło 
wyświetlenie. 

Populacja – łączna liczba osób, deklarujących korzystanie z Internetu co najmniej raz w 
miesiącu (internautów), należących do wybranej grupy celowej w danym okresie. 

Użytkownik – osoba, która korzystała ze stron www za pomocą komputera przynajmniej raz 
w ciągu miesiąca. 

Węzeł w drzewku mediów – każdy element z drzewa mediów lub agregatów (np. witryna, 
serwis, agregat, aplikacja), dla którego może być zostać przeprowadzona analiza 
oglądalności. 

Wizyta – seria odsłon na danej domenie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 
30 minut. 

 

Wskaźniki w programie gemiusExplorer: 

Użytkownicy (real users) – liczba użytkowników Internetu w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili (wygenerowali co najmniej jedną odsłonę) wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym 
okresie. Wskaźnik ten odnosi się do rzeczywistej liczby osób, a nie komputerów, plików cookie 
czy adresów IP. 

Uruchomione aplikacje – liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli 
uruchomiony proces(y) danej(ych) aplikacji w zdefiniowanym okresie. 

Użytkownicy i uruchomione aplikacje – suma liczby użytkowników w danej grupie celowej, 
którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie oraz liczby uruchomień 
danej(ych) aplikacji w zdefiniowanym okresie przez użytkowników w danej grupie celowej. 

Użytkownicy i uruchomione aplikacje (%) – Stosunek sumy liczby użytkowników w danej 
grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie oraz liczby 
użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomione proces(y) danej(ch) aplikacji 
w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie celowej, 
w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Uruchomione aplikacje (%) – Stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
mieli uruchomiony proces(y) danej(ch) aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich 
użytkowników Internetu w danej grupie celowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony 
jest w procentach. 
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Odsłony – liczba zdarzeń polegających na wyświetleniu przez użytkowników 
w zdefiniowanym okresie, strony w przeglądarce internetowej lub nowych treści w aplikacji 
internetowej. 

Czas – czas spędzony przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) 
w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach. 

Średni czas na użytkownika – średni czas spędzony przez użytkownika w danej grupie 
celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie.  

Średni czas trwania odsłony – średni czas pomiędzy dwiema kolejnymi odsłonami 
wygenerowanymi przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w 
zdefiniowanym okresie.  

Średnia liczba wizyt na użytkownika – średnia liczba wizyt przechodzących przez wybrany 
węzeł(y), wygenerowanych przez użytkownika w danej grupie celowej w zdefiniowanym 
okresie.  

Czas uruchomienia – czas, w którym wybrana aplikacja(e) była aktywna (uruchomiona) na 
komputerach użytkowników w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten 
wyrażony jest w godzinach. 

Średni czas uruchomienia na aplikację – średni czas na każdą aktywną aplikację, w którym 
wybrana aplikacja(e) była aktywna (uruchomiona) na komputerach użytkowników w danej 
grupie celowej w zdefiniowanym okresie. 

Zasięg wśród internautów – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do liczby wszystkich użytkowników 
Internetu w danej grupie celowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w 
procentach.  

Dopasowanie czasu – stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie 
celowej na wybranym węźle (węzłach) w zdefiniowanym okresie do całkowitego czasu 
spędzonego przez użytkowników na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. 
Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Dopasowanie użytkowników – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby użytkowników, 
którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w 
procentach. 

Dopasowanie odsłon – stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w 
danej grupie celowej na wybranym węźle (węzłach) w zdefiniowanym okresie do całkowitej 
liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników na wybranym węźle(ach) w 
zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Dopasowanie czasu (względne) – stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej 
grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie do całkowitego czasu 
spędzonego przez użytkowników w zdefiniowanej grupy referencyjnej na wybranym 
węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Dopasowanie użytkowników (względne) – Stosunek liczby użytkowników w danej grupie 
celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby 
użytkowników w zdefiniowanej grupie referencyjnej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w 
zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Dopasowanie odsłon (względne) – Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez 
użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie do 
całkowitej liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w zdefiniowanej grupie 
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referencyjnej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest 
w procentach.   

Affinity Index wśród internautów – stosunek wartości dopasowania użytkowników w danej 
grupie celowej, dla wybranego węzła(ów), w zdefiniowanym okresie do wartości dopasowania 
użytkowników w danej grupie celowej, dla całego Internetu (wszystkich witryn objętych 
badaniem), w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.  

Affinity Index wśród internautów (względne) – stosunek wartości względnego dopasowania 
użytkowników w danej grupie celowej, dla wybranego węzła(ów), w zdefiniowanym okresie do 
wartości względnego dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla całego Internetu 
(wszystkich witryn objętych badaniem), w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest 
w procentach.  

Udział użytkowników – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie 
celowej, którzy odwiedzili co najmniej jeden z wybranych węzłów w zdefiniowanym okresie. 
Wskaźnik te wyrażony jest w procentach. 

Udział odsłon – stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie 
celowej na danym węźle w zdefiniowanym okresie do liczby odsłon wygenerowanych przez 
użytkowników w danej grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym 
okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.  

Udział czasu – stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na 
danym węźle w zdefiniowanym okresie do czasu spędzonego przez użytkowników w danej 
grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te 
wyrażony jest w procentach. 

Współoglądalność – liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili każdy 
z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie. 

Maksymalna współoglądalność (%) – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, 
którzy odwiedzili dany węzeł oraz przynajmniej jeden z pozostałych zaznaczonych węzłów w 
zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany 
węzeł w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Maksymalna współoglądalność  – liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy 
odwiedzili wybrany węzeł w określonym przedziale czasowym, oraz co najmniej jeden z 
pozostałych wybranych węzłów. 

Współoglądalność (%) – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili każdy z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w 
danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten 
wyrażony jest w procentach. 

Współoglądalność (V%) – stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili węzły wybrane w danym wierszu i kolumnie w zdefiniowanym okresie do liczby 
użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili węzeł wybrany w danej kolumnie w 
zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 

Współoglądalność (H%) –  stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy 
odwiedzili węzły wybrane w danym wierszu i kolumnie w zdefiniowanym okresie do liczby 
użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili węzeł wybrany w danym wierszu w 
zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. 
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 9   Kontakt 

 

Szczegółowe informacje związane z użytkowaniem aplikacji gemiusExplorer dostępne są w 

menu Pomoc, opcja Podręcznik użytkownika lub po naciśnięciu F1. 

Dodatkowe informacje na temat oprogramowania gemiusExplorer udzielane są za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kontakt@gemius.pl. 

 

Kontakt: 

Gemius SA 

Ul. Postępu 18B 

Budynek Orion 

02-676 Warszawa 

Polska 

tel. (+48 22) 390 90 90 

fax (+48 22) 874 41 01 

www.gemius.pl 

e-mail: kontakt@gemius.pl 

mailto:kontakt@gemius.pl
http://www.gemius.pl/
mailto:kontakt@gemius.pl

