
dr Jan Zając

Badania sieci 



O mnie :)
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Przedsiębiorca, badacz

Adiunkt na UW

Założyciel i prezes Sotrendera



O czym będziemy mówili?
• Wprowadzenie do badań online + rynek w PL 
• Źródła danych o użytkownikach internetu 
• Ankiety internetowe - podstawy 
• Pomiar ruchu i oglądalności stron 
• Monitoring i analizy social media 
• Inne narzędzia samoobsługowe do badań i analiz 
• AI - tzw. sztuczna inteligencja :) 

• Nie będzie tworzenia ankiet online 
• Przerwy co ok 1 h 
• Kilka ćwiczeń i minitestów sprawdzających
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Jeśli chcecie wiedzieć więcej
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Wprowadzenie do badań 
online
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Typy badań online

Badania reaktywne: 
• Ankietowe (CAWI) 

• Jakościowe, w tym: 

• Wywiady 
indywidualne i 
pogłębione 

• Analiza treści
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Badania niereaktywne: 
• Pomiar oglądalności stron i 

aplikacji 

• Badania użytkowników 
produktów, m.in. testy A/B 

• Dane o wyszukiwaniu 

• Monitoring i pomiar social 
media
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Ile osób jakimi metodami?
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Zalety badań online

• Szybkość realizacji 
• Niski koszt 
• Wygoda badanych 
• Dostęp do specyficznych grup 
• Adekwatne dla tematyki związanej z internetem 
• Łączenie danych z różnych źródeł
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Problemy i ograniczenia

• Dobór próby 
• Nieznajomość kontekstu 
• Brak kontroli nad badanymi, trudna standaryzacja 
• Nowy obszar, szybkie zmiany 
• Ograniczenia prawne i etyczne
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Pliki cookies
• Strona umieszcza w przeglądarce

• Pliki, dane - nie programy

• Przywiązane do profilu użytkownika i 
przeglądarki; 1 osoba > 1 cookie

• Identyfikacja użytkownika i preferencji

• RODO, zgody, itd.

• Reguły usuwania, tryb incognito

• Inne opcje: np. browser fingerprints



Adres IP
• Identyfikacja urządzenia

• Nie do końca dokładna (jak nr 
domu w adresie)

Zakłócenia:

• NAT, maskarada IP

• Proxy

• Zmienne / stałe IP
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Test – wielokrotny wybór

1. Do ważnych zalet badań prowadzonych w internecie należą: 

a) Bardzo wysoka realizacja próby 

b) Wygoda badanych i prowadzącego badania 

c) Szansa na dostęp do bardzo wąskich grup docelowych 

d) W znikomym stopniu wymagają znajomości „tradycyjnej” 
metodologii 

2. Badania przez internet w Polsce: 

a) To najpopularniejszy sposób realizacji badań ze względu na liczbę 
przebadanych osób  

b) Wśród innych typów badań wyróżniają się niskim kosztem 
przebadania 1 respondenta. 

c) Odpowiadają za ponad połowę wszystkich wydatków na badania 
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Test – prawda / fałsz

1. W przypadku badań prowadzonych w internecie badanym jest 
łatwiej wycofać się w trakcie badania niż w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z badaczem 

2. Adres IP uwzględnia cookies danego użytkownika 

3. Z perspektywy badań internetu można przyjąć przybliżenie, że 1 
cookie to 1 osoba (rzeczywisty użytkownik) 

4. W Internecie nie można prowadzić badań jakościowych
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Kto korzysta z internetu w 
Polsce i w innych krajach?

• Think with Google (dawniej Consumer Barometer) 
• Eurostat 
• Internet World Stats 
• Badanie PBI/Gemius (d. Megapanel)
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GOOGLE TRENDS



Eurostat Data - Information Society



Tzw. “internauci”

• 84-87% Polaków, 96-98% polskich firm 
• Nie korzystają - głównie starsi i najstarsi 

• Wciąż nie można prowadzić wyłącznie w 
internecie badań reprezentatywnych dla ogółu 
Polaków, ani badań populacji, gdzie skłonność 
do korzystania jest niska lub zróżnicowana… 

• Ale można badać specyficzne populacje i grupy 
celowe
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Jakie populacje badać online?

Można: 
• Instytucje 

• Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
duże i średnie 

• Mikrofirmy związane z 
technologiami i e-biznesem 

• Przedsiębiorcy 

• Managerowie i specjaliści 

• Studenci i uczniowie
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Wątpliwe: 
• Emeryci i renciści 

• Wykluczeni 

• Bezrobotni 

• Rolnicy 

• Mieszkańcy terenów wiejskich 
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Realizacja ankiet online

• Narzędzie na stronie WWW 
• Zwykle zaproszenie e-mailem lub na stronie 

• Odpowiednie zaproszenie + przypomnienia - 
problemy z realizacją próby 

• Konstrukcja kwestionariusza 
• M.in. format pytań, podział na strony, wskaźnik 

postępu, multimedia 
• Narzędzie powinno mieć zarówno opcje tworzenia 

kwestionariusza, jak i zarządzania badaniem
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Dobór próby w ankietach 
internetowych
• Zwykle zaproszenie e-mailem lub na stronie 
• Brak operatu losowania dla wszystkich internautów 
• Panele online 

• Prawie wszystkie większe firmy badawcze 
• Specjalistyczne (np. SW Research, Pollster) 

• Lista bazowa - klientów, pracowników, itd. 
• Real-time sampling / intercept - w oparciu o 

cookies

28



Panele online
• Omnibusy i badania ad-hoc 
• Rekrutacja: 

• Probabilistyczna - zwykle offline 
• Nieprobabilistyczna (opt-in itp.) - potencjalnie każdy 

• Utrzymywanie panelu to ciężka praca 
• Problemy: 

• Dobór próby i estymacja oraz ważenie danych 
• Zawodowi respondenci 
• Szybkie, mechaniczne wypełnianie 
• Efekty braku odpowiedzi 
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Real-time sampling
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Real-time sampling



Fieldwork w ankietach online
1. Aktywacja - ostateczna forma badania online! 
2. Soft-launch - część próby lub ograniczona promocja 
3. Pełny launch: 

1. Pomoc dla uczestników, problemy 
2. Interwencje: 

1. Dodatkowa rekrutacja, też w podgrupach 
2. Zamknięcie badania 
3. Problemy z narzędziem (np. filtry czy wersje) 
4. Problemy techniczne (np. serwery, przeglądarki, blokowanie) 

3. Monitorowanie zbieranych ankiet, np. skąd wzięli się uczestnicy, 
długość czasu wypełniania, itd. 

4. Deaktywacja (termin, nazbieranie odpowiedzi, itp.)
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Oprogramowanie do ankiet
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Plusy Minusy

Lime Survey • Bezpłatne wersje 
• Open source 
• Zaawansowana logika filtrów, 

przejść itd.

• Wizualizacja danych 
• Potrzebne pewne kompetencje 

IT 
• Nienajprostszy na początku

Qualtrics • Bardzo złożony, z wieloma 
szablonami 

• Świetna prezentacja danych 
• Trochę zaawansowanej logiki 
• Mają własny panel 
• Wielka firma i jej zasoby

• Koszty ($5000+ rocznie) 
• Wiele dodatków i płatnych opcji 
• Logika nie tak zaawansowana 

Proste narzędzia 
(Survey Monkey, 
Webankieta, 
Ankietka.pl)

• Proste, użyteczne 
• Coraz popularniejsze na 

rynku 
• Dostępne: zwykle wersje 

premium oraz abonamenty od 
100 zł / 40$

• Czasem zbyt proste 
• Brak zaawansowanych opcji w 

tańszych pakietach 
• Brak lub ograniczone 

możliwości zarządzania 
fieldworkiem 

• Gdzie przechowywane dane?



Test – wielokrotny wybór

1. Operatem losowania w badaniu internetowym może być: 

a) Zestawienie zalogowanych użytkowników forum dyskusyjnego 

b) Książka telefoniczna województwa podkarpackiego 

c) Lista adresów poczty elektronicznej pracowników przedsiębiorstwa 

d) Lista wszystkich forów dyskusyjnych portalu Gazeta.pl 

2. Kiedy można uogólniać wyniki badań internetowych na całą 
populację mieszkańców kraju?  

a) Tylko w krajach bardziej „zinternetyzowanych” od Polski 

b) Gdy w badaniu weźmie udział co najmniej 10 tys. respondentów 

c) Po tzw. ważeniu i kwotowaniu 

d) Jedynie w badaniach jakościowych
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Test – prawda / fałsz

1. Reprezentatywność próby zależy przede wszystkim od jej 
wielkości 

2. Panele internetowe w polskich warunkach opierają się 
zwykle na doborze losowym z populacji 

3. Real-time sampling wykorzystuje pliki cookies
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Czy i dlaczego te problemy mogą być badane w 

internecie? Jakie metody proponujecie?

1. Premier ogłosił wczoraj propozycję zmian w rozliczaniu podatków dla 

firm. Za tydzień głosowanie w Sejmie, trzeba poznać opinię biznesu. 

2. Firma PPHU Wojtex-New przed rokiem wypuściła nowy model 

gumofilców. Chciałaby poznać opinie klientów przed relaunchem. 

3. Toczy się dyskusja nad wydłużeniem wieku emerytalnego. Chcemy 

porównać opinie studentów i osób zbliżających się do emerytury. 

4. Producent sukni ślubnych chciałby się dowiedzieć, jakie są najnowsze 

trendy w urządzaniu ślubów i wesel.



Proszę zaproponować odpowiednią metodę badania

1. Dealer samochodów BMW, mający 5 salonów na terenie całego kraju, 

działający od 20 lat, chciałby zbadać swoich klientów pod kątem 

planowanego rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe – kursy jazdy 

sportowej i w trudnych warunkach oraz tuning aut 

2. Portal informacyjny chciałby poznać opinię osób odwiedzających jego 

strony na temat poszczególnych artykułów – atrakcyjności tematyki, 

stylu pisania, wykorzystanych zdjęć



Pomiar oglądalności i ruchu 
na stronie
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Ruch na stronie internetowej
Rzeczywisty użytkownik / real user

Użytkownik / unique user / UU:
“przybliżenie osoby”, cookie

Sesja / wizyta: 
“1 chodzenie po internecie”

Odsłona / wyświetlenie:
“wczytanie strony w urządzeniu”



Ruch na stronie internetowej

A ile prawdziwych osób?



Źródła ruchu
• Search (wyszukiwarka): Paid / Organic 

• Direct: bezpośrednie wpisanie adresu; czasem też problemy z 
atrybucją,  ruch z komputera po kampanii mobile, itd.

• Referrals (linki inne niż w social media)

• Social (social media)

• Mailing, newsletter

• Reklama display

• Afiliacje

• SMSy



GOOGLE ANALYTICS

Najpopularniejszy soft analityczny na świecie (?) 

Ruch na stronie, sprzedaż, raporty, cele, itd. 

Bezpłatny, stale rozwijany

Więcej: http://www.google.com/analytics + multum materiałów, np. http://www.kaushik.net/ 

http://www.google.com/analytics
http://www.kaushik.net/


SIMILAR WEB



• Estymowane dane o stronach i aplikacjach 
• Podobny zakres jak Google Analytics, obecnie 

lepsze niż Alexa 
• Bezpłatne w podstawowej wersji 
• Zastosowania: 

• Podgląd konkurentów 
• Benchmarking w stosunku do większych graczy

Similar Web



• Panel urządzeń (rozszerzenia do przeglądarki, itp.) 
• Dane od dostawców internetu (ISP) 
• Własne crawlery 
• Dane o stronach współpracujących 

Łączenie i przetwarzanie po stronie Similar Web (w 
tym machine learning)

Similar Web - źródła danych









BADANIE GEMIUS / PBI (DAWNIEJ MEGAPANEL)



• Dane o popularności i demografii polskiego internetu 
• Bezpłatne podstawowe dane 
• Zastosowania: 

• Rankingi popularności 
• Przegląd rynku 
• Sprawdzanie dopasowania i tworzenie 

mediaplanów (wersja płatna)

Badanie Gemius / PBI



• User centric: Panel użytkowników witryn i 
aplikacji; uwzględniane różne urządzenia oraz 
dom / praca 

• Site centric: Ruch na audytowanych witrynach 
(skrypty - gemiusPrism) 

• Dane z obu źródeł łączone => walidacja i ważenie 
• Demografia: z ankiety offline (NetTrack, 

prowadzony przez Millward Brown) 
• Estymowanie tych samych użytkowników na 

różnych urządzeniach

Jak to działa?



Monitoring i analizy social 
media
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Google Alerts



• Wykrywanie wzmianek o markach i 
ludziach w oparciu o słowa kluczowe 
• Gdzie napisali? (URL / domena) 
• Co napisali? (dobrze / źle) 
• Kto napisał? (wpływowy / nieznany) 

• Notyfikacje i alerty

Monitoring internetu i social media



• Zapobieganie kryzysom PR i 
oczernianiu,  

• Alerty i notyfikacje 
• Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta 
• Raportowanie kampanii

Zastosowania monitoringu



Narzędzia

Narzędzia międzynarodowe (jeszcze?) nie dają rady w 
Polsce: 

wciąż nie pokrywają niektórych polskich źródeł,
czasem nie można się ograniczyć do polskich wyników.



• Na platformach: bezpłatne, ale tylko własne profile 

• Facebook Insights 

• YouTube Analytics 

• Twitter Analytcs 

• Socialbakers 

• Sotrender

Social media analytics



• Analityka własnych działań w social media 
• Konkretne rekomendacje oparte o dane 
• Bezpłatna wersje testowe, za darmo dla blogerów 
• Zastosowania: 

• Raportowanie 
• Podglądanie konkurencji i benchmarków 
• Bieżąca optymalizacja - wskazówki

Sotrender



• Jak mi idzie? 
Jak dobrze działam 

• Głównie własne kanały 
(owned media, trochę paid) 

• Odpowiednik badań 
ilościowych, telemetrii 

• Narzędzie marketingu, PR, 
analiz, strategii, obsługi klienta 

• Raportowanie i bieżące 
wsparcie 

• Sotrender, Socialbakers

Social media analytics

• Co o mnie mówią? 
Kto i gdzie? 

• Wszystko (?), przede 
wszystkim cudze kanały 
(earned media) 

• Odpowiednik badań 
jakościowych 

• Narzędzie obsługi klienta, 
sprzedaży, PR, marketingu 

• Bieżące wsparcie i 
raportowanie 

• Brand24, SentiOne, 
Newspoint,

Social media monitoring



Przykłady badań wykorzystujących 
dane z social media

• Analiza wypowiedzi (tzw. buzz) 
• Reakcja na kampanie, oferty, zmiany 

produktowe, itd. 
• Zainteresowania i preferencje użytkowników 
• Komunikacja w kategorii i wydatki reklamowe
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Testy reklam online

• Bardzo wspierane przez platformy 
• Facebook: tzw. Dark posts + warianty kreacji 
• Google: AdWords Campaigng Experiments 
• Testy reklam video 
• Szeroka skala, wiele wariantów 
• Podobne podejście: tzw. testy A/B dla stron
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Testy A/B 
(albo A/B/N)

• Strony internetowe: treści, układ, grafika 
• Zwłaszcza tzw. landing pages 

• Też w e-mail marketingu czy kształtowaniu cen 
• Warunek: wystarczająco duży ruch 
• Uwaga: Częste różne efekty dla różnych segmentów 
• Narzędzia: Google Analytics + wiele płatnych

64



Narzędzia samoobsługowe 
wspierające i zastępujące 
badania
więcej: https://www.sotrender.com/blog/pl/2014/12/jak-
oprogramowanie-zmienia-badania-online/ 
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https://www.sotrender.com/blog/pl/2014/12/jak-oprogramowanie-zmienia-badania-online/
https://www.sotrender.com/blog/pl/2014/12/jak-oprogramowanie-zmienia-badania-online/
https://www.sotrender.com/blog/pl/2014/12/jak-oprogramowanie-zmienia-badania-online/


Narzędzia samoobsługowe

Dostawcy: 
• Giganci technologiczni 

(np. Google, FB) 

• Grupy reklamowe (np. 
WPP, DAN) 

• Startupy 

• Firmy IT
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Klienci: 
• Agencje + domy mediowe 

• Marki - trend badań DYI 

• E-commerce: oparty na 
narzędziach 

• MŚP - demokratyzacja 
badań



Kluczowe przewagi narzędzi

1. Natychmiastowa dostępność i wygoda 
• W tym zakup online 

3. Koszty: 
• Niskie - zwykle abonamenty 10-500 $/mies. 
• Za darmo (test / freemium / bezpłatnie) 

4. Niezawodność, bez urlopów, podwyżek, itp.
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Plusy z perspektywy badaczy

• Automat zbiera dane 
• Badacz porządkuje, analizuje 
• Brak problemu świadomości 

udziału 
• Z reguły dostęp do danych 

podłużnych i historycznych 
• Często cała populacja zdarzeń
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Ograniczenia

• Prywatność i zbieranie danych 
• Informacje o kontekście 
• Motywacje, opinie i inne 

pogłębione dane 
• Intrepretacja i wnioski (póki co!)
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AI w badaniach i analizach 
danych

więcej: https://www.slideshare.net/FanpageTrender/
pragmatic-machine-learning-in-business  
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https://www.slideshare.net/FanpageTrender/pragmatic-machine-learning-in-business
https://www.slideshare.net/FanpageTrender/pragmatic-machine-learning-in-business
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Jak to naprawdę wygląda?
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 https://www.datacamp.com/community/tutorials/introduction-deep-learning 

https://www.datacamp.com/community/tutorials/introduction-deep-learning


Dane! Dane! Dane!
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Co to znaczy dobrze?

75
http://blog.archisnapper.com/done-is-better-than-perfect-also-for-architects/  

http://blog.archisnapper.com/done-is-better-than-perfect-also-for-architects/


Czy maszyny nas zastąpią?
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https://www.information-age.com/robotic-process-automation-and-digital-process-automation-123476645/ 

https://www.information-age.com/robotic-process-automation-and-digital-process-automation-123476645/


Kreatywne AI

77https://techcrunch.com/2019/03/18/nvidia-ai-turns-sketches-into-photorealistic-landscapes-in-seconds 

https://techcrunch.com/2019/03/18/nvidia-ai-turns-sketches-into-photorealistic-landscapes-in-seconds


dr Jan Zając

Dziękuję za uwagę! 

E-mail janmzajac@gmail.com 
LinkedIn: Linkedin.com/in/janekzajac  
Facebook: Facebook.com/jan.zajac.75 

mailto:janmzajac@gmail.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/janekzajac
https://www.facebook.com/jan.zajac.75

