StatSoft

Kouzla s grafy ve
STATISTICA
STATISTICA je obecně uznávána jako skvělý nástroj vhodný pro
vizualizaci dat. Dnes se Vám budeme snažit ukázat některé hlavní
možnosti a triky, které lze v tomto programu provádět. Věříme, že
každý si zde najde to své.

V

izualizace dat patří k důležitým nástrojům každého, kdo analyzuje data.
Pomáhá získat nadhled nad informací ukrytou v datech a poskytuje oporu
pro rozhodování. Nebudeme zde představovat jednotlivé typy grafů (vpravo je
uveden pouze výčet metod pro ilustraci), i když to by také vydalo na samostatný
článek. Místo toho si ukážeme základní univerzální možnosti, které můžete
využít u jakýchkoli grafů.

Základní informace
›

Grafy lze tvořit buď přes menu Grafy nebo jsou přístupné jako
doplňkové výstupy prakticky u většiny analýz.

›

Objekt grafu STATISTICA má koncovku .stg a je plně interaktivním
výsledkem dané analýzy.

›

Graf můžete uložit také ve formátech .bmp, .jpeg, .png, .wmf, .emf,
.pdf, .gif nebo .tif

›

Defaultní nastavení vykreslování a vlastností grafů lze nastavit
v Nástroje->Možnosti…->Dokumenty->Grafy

Změna vzhledu
Poklikáním na kteroukoli část grafu se objeví menu Možnosti grafu…,, ve kterých můžete měnit prakticky vše: styly písma,
zobrazení nadpisů, formátování os, nastavení typu značek,
značek barvičky pozadí,…
Jeden identický graf pak může vypadat velmi rozdílně.

Vytvořený styl grafu lze uložit pro další použití.
Postup uložení stylu grafu: kliknoutt pravým do okénka stylů, dát Uložit
jako… a uložit nový styl pod novým názvem.
názvem

Použití:

Pokud máte nějaký předdefinovaný vzhled (například pro článek
do časopisu či formu reportu) či přání, jak by měl graf vypadat a
budete potřebovat graf s takovýmto vzhledem vytvářet častěji,
ušetří Vám uložení vlastního stylu čas. Daný styl lze poté vyvolat
výběrem daného Vámi uloženého stylu v seznamu stylů.

Přidávání vlastních čar a křivek
Do grafu lze dodatečně přidat
dat například vztažnou čáru či přímo graf nějaké funkce – tu lze pak zadat dvojím způsobem:
hodnoty Y jako funkce X (vlastní funkce) nebo hodnoty X a Y jako funkce dalšího parametru t (parametrická křivka). Vše
se opět navolí přes menu Možnosti grafu…
grafu Lze přidat i více grafů zároveň.

Vztažné čáry:

Vlastní funkce:

Parametrická
křivka:

Použití:

Tyto možnosti jsou vhodné například pro vložení
vlastního proložení či čar, které představují nějaké
hranice.

Popisky bodů
V možnostech grafu lze povolit volbu pro zobrazování popisu
bodů. Ty lze poté manuálně přesunout tak, aby se nepřekrývaly.
Popisy bodů se berou z názvů jednotlivých případů (názvů
řádku). Pokud nejsou názvy specifikovány, vypíše se číslo případu.

Použití: Popis bodů pomůže identifikovat příslušnost jednotlivých bodů a dodá do grafu další důležitou informaci.

Interaktivní průzkumník grafu
Tímto speciálním nástrojem je možno obarvovat, popisovat či mazat právě označené body z grafu.
Výhodou je, že spolu s body vybranými průzkumníkem jsou zároveň vybrány i případy ve zdrojovém
souboru vztahující se k těmto bodům. Průzkumník spustíme kliknutím na ikonu lupy se
zaměřovačem.

Použití:

Průzkumník se dá použít k identifikaci bodů, které nás
v grafu zajímají. Například jím lze odhalovat odlehlá
pozorování či shluky přímo z grafického výstupu.

Otáčení 3D grafů
Posuvníky ve spodní části 3D grafů umožňují natáčet graf ve dvou směrech.

Použití:

Výborný nástroj pro pohled na trojrozměrná data z různých úhlů. To pomáhá odhalit strukturu dat, která
nemusí býtt na první pohled bez otáčení zřejmá.
zřejmá

Průhlednost plochy
Pomocí dalšího posuvníku lze zprůhlednit plochu.

Použití: Za přítomnosti bodů i plochy zároveň je díky průhlednosti plochy možné udělat si lepší představu o rozmístění
bodů vzhledem k ploše.

Průhlednost bodů
Pomocí posuvníku lze zprůhlednit body..

Použití: Zprůhlednění bodů je využitelné především při možném výskytu více bodů v jednom místě.

Roztahování a smršťování grafu
Celý graf je možné roztáhnout či smrštit pomocí posouvání „pacičky“, která se objeví po najetí kurzorem k jednomu z
konců osy.

D

Roztažení osy:
(posun „pacičkou“
dovnitř grafu)

Smrštění osy:
(posun „pacičkou“
ven z grafu)

Použití: Při inspekci časové řady s hodnotami blízko sobě přispěje roztažení k lepší čitelnosti časové řady.

Posun grafu ve směru os
Celý graf je možné posunout podél os. K tomu poslouží „pacička“ se šipkami – ta se objeví po najetí kurzorem
doprostřed hodnot dané osy.

Použití:

Posunutí grafu (v kombinaci s roztažením grafu) je vhodným nástrojem například pro grafické posouzení
časových řad.

Lupa
Vybranou oblast grafu lze zvětšit pomocí lupy (toto je možné i u 3D grafů).

Použití:

Zvětšení výřezu dat pomůže soustředit
s
se na oblast zájmu či podívat se detailněji přímo na vybranou oblast
grafu. Důležitý nástroj především při velké hustotě dat a za přítomnosti odlehlých hodnot, které většinou určují
měřítko os, které pro nás nemusí být vhodné.

Slučování grafů
Více grafů lze sloučit do jednoho. Postup: Pravým tlačítkem klepneme do grafu, ke kterému chceme přidat další graf, pak
vybereme možnost Sloučit graf…, poté vyhledáme umístění grafu, se kterým chceme slučovat.

Použití:

Slučování přichází v úvahu například, pokud chceme porovnat výsledky více analýz v jednom grafickém
výstupu.

Přidávání objektů a vlastních legend
Do grafu je možné vložit plovoucí objekty jako například textová pole, šipky, obrázky či jiné soubory. Vše je intuitivní díky
následujícím tlačítkům v liště grafu. Stačí jen vyzkoušet.

Použití:

Někdy samotné body či přímky jako
jako kompletní graf nestačí. Aby měl graf lepší vypovídací schopnost, lze do
grafu přidat popisy, legendy, šipky a další objekty.

Více grafů v jednom výstupu
Ve STATISTICE je taktéž možné umístit více grafů do jednoho výstupního obrázku. Toto se provede přes volby: Grafy>Rozložení více grafů->Průvodce… Zde je možné vybrat zdrojové grafy i to, jak budou ve výsledném okně naskládány
(grafy lze vzít ze souboru nebo ze samostatných oken).

Použití:

U některých typů grafů lze vytvořit vícenásobný výstup přímo pomocí jeho nastavení. Nicméně, chceme-li mít
zároveň ve výstupu více grafů různého typu, pak je toto jediná možnost, jak grafy vložit do jednoho objektu.

