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ગણુાત્મક સશંોધનની માહિતીના પથૃક્કરણમા ંકમ્પ્યટૂરનો વિવનયોગ 

પ્રસ્તાિનાાઃ 

 વળંધનની પ્રક્રિમાના બાગ રૂે વખં્માત્ભક અથલા ગણુાત્ભક કે આ ફનેં્ન પ્રકાયની ભાક્રશતી પ્રાપ્ત થતી શમ છે. 
ભાક્રશતીના થૃક્કયણના વદંબે દોંગા(2010) નોંધે છે કે “ગણુાત્ભક ભાક્રશતીનુ ંવલશ્રેણ તે એક વકુંર પ્રક્રિમા છે અને આ 
પ્રક્રિમા માવંિક નથી.” તભે છતા ં આ વલશ્રેણ પ્રક્રિમાભા ં ઘટક લચ્ચેના આંતય વફંધંની સ્થાના અને તનેા 
પ્રસ્તતુીકયણભા ં મિં- કમ્પપ્યટૂયન ઉમગ કયી ળકીએ. વખં્માત્ભક ભાક્રશતીના થૃક્કયણ ભાટે ઘણા ં કમ્પપ્યટૂય પ્રગ્રાભ 
જાણીતા છે અને વ્માક યીતે ઉમગભા ંણ રેલામ છે, યંત ુગણુાત્ભક ભાક્રશતીના થૃક્કયણભા ંકમ્પપ્યટૂયન ઉમગ 
પ્રભાણભા ંનક્રશિંલતૌ છે. તેનુ ંએક કાયણ ગણુાત્ભક ભાક્રશતીના થૃક્કયણભા ંઉમગી કમ્પપ્યટૂય પ્રગ્રામ્પવન ઓછ પ્રચાય-
પ્રવાય શઇ ળકે. આથી, પ્રસ્તતુ પ્રિભા ંગણુાત્ભક ભાક્રશતીના થૃક્કયણભા ં ઉમગી એલા એક ‘ATLAS.ti 7’ નાભના 
કમ્પપ્યટૂય પ્રગ્રાભન પ્રાથવભક ક્રયચમ આલાન ઉિભ નક્કી કમો છે. 
 

પ્રોગ્રામનો સ્રોતાઃ  

www.atlasti.com  યથી ATLAS.ti 7 કમ્પપ્યટૂય પ્રગ્રાભની ટ્રામર આવવૃિ પ્રાપ્મ છે. અશીં 7 અંક આ પ્રગ્રાભની વાતભી 
આવવૃિ સચૂલે છે. લફે વાઇટ ય યજીસ્ટે્રળન કયી આ પ્રગ્રાભ ભેલી ળકામ છે. 
 

પ્રોગ્રામનો પ્રાથવમક હરચયાઃ   

આ પ્રગ્રાભભા ંHermeneutic Unit (HU) એ એક એલ એકભ છે કે જે પ્રકલ્ના વલકાવની વાથ ેવફંવંધત ડટેા પાઇર, કડ, 
ભેભ, પેભીરીઝ, નેટલકક વ્ય ૂલગેયેની જાલણી કયે છે. પ્રગ્રાભ ળરૂ કયતા ંવો પ્રથભ સ્િીન ય HU દૃશ્મભાન થામ છે. 
HUના મખુ્મ ભેનભુા ંપ્રજેટ,ટ, એક્રડટ, ડયુમભેુટ,ટ,.... અને શલે્ એભ કુર 12 ઘટકન વભાલેળ થામ છે. મખુ્મ ભેનનુી 
તયત જ નીચે કેટરીક ઝડી પ્રક્રિમા ભાટે ટુરફાય આેર છે. ટુરફાયની નીચે પ્રામભયી ડયુમભેુટ,ટ(P-Docs), 
ટ,લટેળન(Quotes), કૉડ(Codes) અને ભેભ(Memos) ના ફટન છે, તેને ઓબ્જજેટ,ટ તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. જેન ે
ક્ટ,રક કયલાથી જે-તે ફટનના ઓબ્જજેટ,ટ ભેનેજય વલટ,ડ ખરુ ે છે. તે જ યીતે HUના વલટ,ડની ડાફી ફાજુએ સ્થબં સ્લરૂે 
ણ સ્રત ડયુમભેુટ,ટના થૃક્કયણ વફંવંધત ટુરફાય આેર છે. 
 

ગણુાત્ભક સ્લરૂની ડટેા પાઇર આ પ્રગ્રાભભા ંખરલા ભાટે ભેનફુાયના Document / New / Add Documents ાથન 
ઉમગ થામ છે. અશીં નોંધાિ ફાફત એ છે કે ટેટ,સ્ટ ડયુમભેુટ,ટ ઉયાતં ઓક્રડમ, વલક્રડમ, ગ્રાક્રપક, PDF, jpeg વક્રશત 
વલવલધ પ્રકાયની Image files અન ે Geo Documents એલા ઘણા ં સ્લરૂની ગણુાત્ભક ભાક્રશતી ધયાલતી પાઇર આ 
પ્રગ્રાભભા ંથૃક્કયણ ભાટે ખરી ળકામ છે. ખરેરી આ ફધી જ પાઇરના નાભ P-Docs ના ડ્ર ડાઉન વલટ,ડભા ંજઇ 
ળકામ છે, અને જરૂક્રયમાત મજુફ થૃક્કયણ ભાટે ઉમગભા ંરઇ ળકામ છે. પ્રગ્રાભ વલટ,ડ મખુ્મ ફ ેવલબાગભા ંલકક સ્ેળ 
ધયાલે છે. ડાફા વલબાગભા ંજે તે P-Docs ની વલગત દૃશ્મભાન થામ છે (દા.ત. Text પાઇરની Text, jpeg પાઇરની Image 
લગેયે) અને જભણી તયપના વલબાગને ભાજીન એક્રયમા કશ ે છે. આ વલબાગ ળરૂઆતભા ંખારી શમ છે, યંત ુજેભ જેભ 
પ્રામભયી ડયુમભેુટ,ટભા ંકડીંગનુ ંકામક વલકવતુ ંજામ તેભ તેભ ભાજીન એક્રયમાભા ંકડનુ ંટાઇટર અને તેને વફંવંધત વલગત 
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દૃશ્મભાન થામ છે. અશીં મખુ્મ ડયુમભેુટ,ટ વાથે વફંવંધત (Associate Document) ણ ખરી તનેે રીંક કયી ળકામ છે. આ 
વ્મલસ્થા કમ્પપ્યટૂય પ્રગ્રાભ ATLAS.ti 6  થી ઉરબ્જધ થઇ છે. જેભા ં કઇ મરુાકાતની Text પાઇર સ્લરૂની ભાક્રશતીને 
મરુાકાત વભમની ઓક્રડમ કે વલક્રડમ પાઇરની ભાક્રશતી વાથે રીંક કયી ળકામ છે. 
 

પ્રાયમરી ડોક્યમેુન્ટમા ંકોડીંગાઃ 
 ATLAS.ti 7 ભા ંકડીંગની પ્રક્રિમા વળંધક ભાટે વો પ્રથભ, ામાની અને અવતભશત્ત્લની પ્રક્રિમા છે. ત ેવળંધનના 
પ્રશ્નને વફંવંધત શમ તેલી પ્રામભયી ડયુમભેુટ,ટની ભાક્રશતીભા ં યશરે વકંલ્નાઓ, મખુ્મ મદુ્દાઓ કે કેટ,રલતી વલચાયને 
સવુગંત કડ આલાની પ્રક્રિમા છે. આ કામકભા ં વળંધકની ઉચ્ચ કક્ષાની કુળતા અવનલામક છે. ભાક્રશતીના જે 
બાગ(Segment)ને કડ આલા ઇચ્છતા શઇએ તેન ેભાઉવની ક્ટ,રકથી વવરેટ,ટ કયી તેના ય યાઇટ ક્ટ,રક કયી તેના 
વદંબક ભેનભુા ંCoding / Enter Code Name(s) ય ક્ટ,રક કયલાથી open coding ફટ,વ ખરુળે. તેભા ં code name ટાઇ કયી  

ok કયલાથી વવરેટ,ટ કયેર Segmentનુ ંકડીંગ થામ છે. અશીં જરૂક્રયમાત મજુફ એક કયતા ંલધ ુકડીંગ એક જ Segment 
ભાટે ણ થઇ ળકે છે. ઉયાતં અગાઉ અામેરા કડભાથંી ણ કડ વદં કયી ળકામ છે. આ ભાટે ઉયની પ્રક્રિમાભા ં
Coding / Select Code(s) From List ય ક્ટ,રક કયલાથી અગાઉ અામેર કડનુ ંરીસ્ટ દૃશ્મભાન થામ છે. તેભાથંી ઇચ્છીત 
કડ વવરેટ,ટ કયી ok ક્ટ,રક કયલાભા ં આલે છે. કડીંગની આ વભગ્ર પ્રક્રિમા HUની ડાફી તયપના સ્થબં સ્લરૂના 
ટુરફાયથી ણ કયી ળકામ છે. Quotes અને Codesના ડ્ર ડાઉન રીસ્ટ ય ક્ટ,રક કયલાથી જેનુ ં કડીંગ થયુ ં છે તે 
ટ,લટેળન (Segment) અને કડ જઇ ળકામ છે, ઉયાતં coded ભાક્રશતીને ાછી ણ ભેલી ળકામ છે. 
 

મેમોનુ ંસર્જનાઃ 
 આ પ્રગ્રાભભા ંભેભ એ એલ ઓબ્જજેટ,ટ છે કે જે સ્લતિં છે અને તેને ફીજા ઓબ્જજેટ,ટ વાથે રીંક કયી ળકામ છે. 
ભેભના વર્જન ભાટે વળંધકની આગલી વર્જનાત્ભકતા જરૂયી છે. પ્રગ્રાભની ભેભ ભેનેજય વલટ,ડ ઓન કયી Memos / 

Create Free Memo વલકલ્ વદં કયલાભા ંઆલે છે. ખરુેરા ફટ,વભા ંભેભનુ ંઅથકણૂક, ટૂંકુ ળીકક ટાઇ કયી ok ક્ટ,રક 
કયી ભેભ વેલ કયલાભા ં આલે છે. ભેભ ભેનેજય વલટ,ડના નાભની માદીભાથંી જે-તે ભેભને ક્ટ,રક કયી પ્રામભયી 
ડયુમભેુટ,ટના વફંવંધત વવરેટ,ટ કયેરા ટ,લટેળન ય ડ્રગે- ડ્ર કયલાથી ભેભ, ટ,લટેળન વાથે રીંક થામ છે. 
 

પેમીીનો ઉયોગાઃ 
 વળંધનભા ં વભાવલષ્ટ જુદા જુદા ચરની કક્ષાઓને અશીં ‘family’ તયીકે ઓખલાભા ં આલે છે. તે યીતે કડ 
પેભીરી અને ભેભ પેભીરી તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે. ટ,લટેળન ઓબ્જજેટ,ટ ભાટે જૂથ યચતુ ંઘટક એ કડ છે, તેથી ટ,લટેળન 
ઓબ્જજેટ,ટ ભાટે પેભીરી નથી. આભ પેભીરી એ ડયુમભેુટ,ટ, કડ અને ભેભ જેલા ઓબ્જજેટ,ટને રીંક કયલાનુ ં કટ,ટેઇનય છે. 
અશીં વળંધનભા ંવભાવલષ્ટ જુદા જુદા ચરની કક્ષાઓને પેભીરી કયીકે રઇ લગીકૃત કયલાભા ંઆલે છે.  

 

નેટિકક  એહડટરાઃ 
 ATLAS.ti 7 પ્રગ્રાભ દ્વાયા ગણુાત્ભક ભાક્રશતીની ચક્કવ ટેકસ્ટ, ટ,લટેળન, કડ અને ભેભ લગેયે ઓબ્જજેટ,ટ લચ્ચે 
યશરેા કામકકાયણ વફંધંને ચચિાત્ભક સ્લરૂે દળાકલી ળકામ છે. આ યીતે દળાકલાતા ઓબ્જજેટ,ટને નડ કશલેામ છે અને આ 
ફધા નડ લચ્ચે જડાણ દળાકલત ુ ં ચચિાત્ભક ભૉડરે યચી ળકામ છે. આભ, ભાક્રશતી લચ્ચેના આંતયવફંધંને વયતાથી 
વભજાલતુ ંઆ વલવળષ્ટ પ્રસ્તતુીકયણ છે. 
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િલે્ મેનનુો ઉયોગાઃ 
 ATLAS.ti 7 પ્રગ્રાભના શલે્ ભેનભુા ંQuick Tour ના વલકલ્ભા ંATLAS.ti 7  Quick Tour નાભનુ ં Pdf ડૉયુમભેુટ,ટ 

(Friese, 2013) ઉરબ્જધ છે. જે આ પ્રગ્રાભના ભેટ,યઅુરની ગયજ વાયે છે. તદૌ ઉયાતં નમનૂારૂ તૈમાય ડટેા વાથેના 
પ્રજેટ,્વ આેરા છે, જેની ભદદથી ATLAS.ti 7 પ્રગ્રાભન ઉમગ ળીખી ળકામ છે. 
 

 લધભુા ંhttp://webinars.atlasti.com ય યજજસ્ટે્રળન કયલાથી 75 વભવનટનુ ંડભેસ્ટે્રળન વેળન પ્રાપ્મ છે. 
 

ઉસિંારાઃ 
 

વળંધનની ગણુાત્ભક પ્રકાયની ભાક્રશતીના થૃક્કયણ અને ક્રયણાભ ભેલલા ATLAS.ti7 પ્રગ્રાભની કેટરીક ામાની 
રાક્ષચણકતાઓનુ ંલણકન અશીં કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં આ પ્રગ્રાભની કેટરીક વલવળષ્ટતાઓ અને ટુલ્વ જેલા કે ટેટ,સ્ટ વચક 
ટુર, ટ,લેયી ટુર, નેટલકક એક્રડટય, ગ્રાક્રપકર, ઓક્રડમ અને વલક્રડમ ટ,લૉટેળન વાથેનુ ંકામક લગેયે જેલી ઘણી ફાફતન અશીં 
ઉલ્રખે કમો નથી. આ અંગે ATLAS.ti 7 શલે્ અથલા Online Support જેલી સવુલધા દ્વાયા પ્રગ્રાભના ઉમગ વફંધંી 
જાણકાયી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. 
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