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Deducer: An R Graphical User Interface (GUI) for Everyone 
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 Deducer és una Interfície Gràfica d’Usuari creada per Ian Fellows. 
 

 Deducer està dissenyat com a alternativa al software estadístic 
comercial com ara SPSS, JMP o Minitab. 
 

 Permet manipular bases de dades i realitzar anàlisis estadístiques 
mitjançant un sistema de menús fàcil d’utilitzar. 
 

 Disposa d’un editor de dades semblant a un full d’Excel on 
visualitzar i editar bases de dades. 
 

 Està dissenyat per ser utilitzat amb la consola de R basada en Java 
(JGR), tot i que suporta altres entorns de R (per exemple, Windows 
i Rgui RTerm). 

 
 



 
 El programa es pot descarregar des de la pàgina web: 

 
 www.deducer.org 

 
 Seleccionar la plataforma (Windows, Mac OS X o Linux) i seguir les instruccions. 

 
 Per a Windows existeix la possibilitat d’instal·lar el programa directament sense 

necessitat de passar per R seleccionant l’opció Download Installer. 
 
 

 Atenció: la instal·lació pot donar problemes en ordinadors de 64 bits. En cas de 
no poder instal·lar el Deducer, es pot carregar el paquet directament des de R 
(Packages  Install packages  Deducer i després Packages  Load 
packages  Deducer ). 
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http://www.deducer.org/


 En iniciar el programa 
s’obre la consola de R i es 
carreguen els paquets 
necessaris per poder 
utilitzar els menús. 
 

 La finestra principal és on 
apareixeran els resultats 
de les anàlisis així com les 
comandes de R utilitzades. 
 

 En la finestra inferior es 
pot introduir codi de R 
addicional. 
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 En iniciar el programa 
també s’obre l’editor de 
dades. 
 

 Permet crear una nova 
base de dades o bé obrir 
una base de dades ja 
existent. 
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 Des de la pestanya Data 
View es poden editar les 
bases de dades i des de la 
pestanya Variable View es 
poden editar les propietats 
de les variables. 
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 Des de la pestanya Open Data 
podem obrir bases de dades 
guardades en format de R, en 
format text o altres tipus de 
format com per exemple Excel o 
SPSS (per obrir un fitxer d’Excel 
aquest ha d’estar guardat en 
format “.csv”). 
 

 Es poden obrir més d’una base de 
dades alhora. Des de la pestanya 
Data Set podem seleccionar 
quina volem visualitzar. 
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 Deducer permet classificar les variables en: 
 

 Character: variables de cadena (text) 

 Factor: variables categòriques (nominals o ordinals) 

 Double: variables quantitatives contínues 

 Integer: variables quantitatives discretes 

 Logical: variables lògiques 

 Date/Time: variables de data/temps 
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 Els nivells de les variables categòriques 
(factors) es mostren en la columna Factor 
Levels. 



 
 El menú "Data" permet gestionar i manipular les bases de dades: 

 

 Editar els valors de les variables categòriques (Factors) 

 Recodificar variables 

 Transformar variables 

 Ordenar bases de dades 

 Transposar bases de dades 

 Fusionar arxius 

 Seleccionar un subconjunt de dades 
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 Recodificar variables: 
 

11 



 Transformar variables: 
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 El menú “Analysis" permet realitzar les següents anàlisis: 
 

 Taules de freqüència 

 Estadístics descriptius 

 Taules de contingència 
 

 Test per a una mostra 

 Test per a dues mostres independents 

 Test per a k mostres independents 
 

 Test per a dades aparellades 

 Correlacions 
 

 Model de regressió lineal 

 Model de regressió logística 

 Model lineal generalitzat 
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 Taules de freqüències: 
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 Estadístics descriptius: 
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 Taules de contingència: 
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 Test per a una mostra: 
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 Test per a dues mostres: 
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 Test per a k mostres: 
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 Test per a dades aparellades: 
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 Correlacions: 
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 Model de regressió lineal: 
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 Model de regressió lineal: 
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 Model de regressió logística: 
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 Model lineal generalitzat: 
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 Els gràfics es troben al menú "Plots". La manera més senzilla de representar 
dades és a partir del generador de gràfics ("Plot Builder"): 
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 Des del generador de gràfics es poden crear noves plantilles ("Templates") per 

ser compartides entre usuaris sense la necessitat de fer cap tipus de codificació. 
 
 

 Alguns gràfics es poden construir de manera interactiva a través del menú Plots 
 Interactive. Aquests gràfics permeten editar alguns aspectes del gràfic (colors, 
eixos, etc.). 
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 Les bases de dades es poden guardar en els següents formats: 

 
 R workspace (extensió .rda i .rdata) 

 R object (extensió .robj) 

 Comma seperated (extensió .csv) 

 Tab delimited (extensió .txt) 

 DBase (extensió .dbf) 

 Stata (extensió .dta) 

 ARFF (extensió .arff) 
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 Des del menú File podem obrir un nou Document on guardar la sintaxi. 

 
 Les comandes de sintaxi es poden copiar des de la finestra principal de la consola. 

Per copiar totes les comandes de cop es pot fer servir l’opció: Edit  Copy 
Special  Copy Commands. 
 

 Per executar les comendes guardades en el document, seleccionar el codi i 
executar la selecció (control + R). 
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 Des del menú “Packages and data” es poden instal·lar paquets addicionals així 
com seleccionar quins volem que es carreguin de manera automàtica al obrir el 
programa: 
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 Els següents paquets permeten afegir quadres de diàleg addicionals: 
 

 DeducerExtras: Distribution quantiles, single/multiple sample proportion tests, paired t-test, 
Wilcoxon signed rank test, Levene's test, Bartlett's test, k-means clustering, Hierarchical clustering, 
factor analysis, and multi-dimensional scaling. 

 DeducerPlugInScaling: Reliability and factor analysis. 

 DeducerMMR: Moderated multiple regression and simple slopes analysis. 

 DeducerSurvival: Survival analysis. 

 DeducerSpatial: A GUI for Spatial Data Analysis and Visualization. 

 gMCP (Experimental): A graphical approach to sequentially rejective multiple test procedures. 

 RGG (Experimental): A GUI Generator. 

 DeducerText (Experimental): Text Mining. 

 
 També es poden crear quadres de diàleg personalitzats mitjançant programació 

en codi Java. 
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ!!!! 
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