StatSoft

Jak udělat simulační
studii z minulého čísla?
Co si tentokrát ukážeme?
Toto číslo bude spíše formou praktických návodů, které by se Vám mohly hodit. Minule jsme zakončili článek simulační
studií týkající se intervalů spolehlivosti (v zeleném rámečku níže je celé zadání). Pokračovat budeme návodem, jak tuto
simulační studii provést v softwaru (což bude zároveň řešení soutěžní otázky minulého newsletteru). Po ukázce
aplikace v softwaru si ještě něco povíme ohledně pravděpodobnostních funkcí, které jsou v softwaru k dispozici a které se
mohou občas hodit.

Jaké je zadání aneb co chceme udělat?
Chceme provést to, co je uvedeno v následujícím zeleném rámečku:

Drobná simulační studie
Máte rádi simulační studie? My ano. Zkusíme si tedy úlohu intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu nasimulovat.
Nagenerovali jsme si 100 náhodných výběrů z normovaného normálního rozdělení každý o 10 pozorováních a udělali
pro každý tento výběr intervalový odhad
střední hodnoty. Skutečnou střední
hodnotu zde známe, je to 0.
Výsledek můžete vidět na následujícím
obrázku, každá čára přestavuje jeden
95% interval spolehlivosti pro jeden
výběr. Z tohoto obrázku je opět vidět
základní princip intervalu spolehlivosti:
přibližně 95 % intervalů by mělo
pokrývat skutečnou střední hodnotu, na
základě které byly data generovány (z
obrázku je vidět, že některé intervaly
nepřekrývají hodnotu 0, která je
v obrázku vyznačena zeleně).

Postup simulace
Zmíněná simulace se dá provést mnoha způsoby, my zde uvedeme hned několik z nich.
Úloha se skládá v zásadě ze 3 částí:

1. Nagenerovat data, ze kterých se budou poté počítat intervaly
2. Napočítat intervaly spolehlivosti
3. Vizualizovat vzniklé intervaly
1. Nagenerovat data, ze kterých se budou poté počítat intervaly
Potřebujeme získat data z normálního rozdělení, ve všech případech na to použijeme funkci rndnormal(1).

a. Pomocí specifikace proměnných
Toto je asi nejrychlejší způsob. Nejprve
vytvoříme nový soubor o 100 proměnných a
10 případech (viz obrázek vpravo – můžeme
si vybrat i prefix jmen proměnných). U
tohoto souboru zobrazíme Specifikace všech
proměnných, do dlouhého jména první
proměnné napíšeme vzorec pro generování
náhodného čísla z normovaného normálního
rozdělení, tedy formuli =rndnormal(1), poté
jednoduchým přetažením (znak + v pravém
dolním rohu buňky) překopírujeme vzorec
do všech proměnných a je hotovo.

b. Pomocí výrazů pro dávkovou transformaci
Opět vytvoříme stejným způsobem prázdný
dokument se 100 proměnnými a 10 případy.
Otevřeme dialog Data - Výrazy pro dávkovou
transformaci, vepíšeme vzorce všech proměnných
(viz obrázek). Toto je samozřejmě pro 100
proměnných trochu víc práce než první postup.
Výrazy pro dávkovou transformaci umožňují nejen
aplikovat více funkcí pro různé proměnné jedním
kliknutím, mohou ale také vytvořit proměnné
nové.

c. Pomocí makra
Velmi jednoduchý a rychlý způsob, stačí jednoduché makro. Pokud si nejste jisti výrazem, který
potřebujete pro Váš úkol, je možné spustit záznam makra (Nástroje – Makro - Spustit záznam průběhu
analýzy), pak makro nahrát (jednoduše naklikáte, co je potřeba a ukončíte makro
kliknutím na ukončení záznamu makra) a ve výsledném makru zjistite, co je potřeba.
Následuje jednoduché makro generující 100 normálně rozdělených proměnných (makro
vzniklo úpravou nahraného makra pro jednu proměnnou a přidáním for cyklu) i s komentářem:

d. Jako dvě proměnné, přičemž jedna je kategorie
V tomto případě si nadefinujeme trochu jiný typ vstupu. Nadefinujeme si soubor o 2 proměnných a
1000 případech s následujícími vzorci:

Pomocí Data – Přeskupování… bychom poté mohli dostat stejnou tabulku jako v předchozích
možnostech, my ale zůstaneme u tabulky s dvěma sloupci a ukážeme, že i s takovouto tabulkou lze
dále pracovat.

2. Napočítat intervaly spolehlivosti
a. Pomocí t testu
Intuitivní způsob. Statistiky – Základní statistiky/tabulky –

t-test, samost. vzorek

Pro data z bodu 1.d. by pak bylo potřeba pro stejný
výsledek použít analýzu po skupinách s následujícím
nastavením:

b. Pomocí popisných statistik
Součástí popisných statistik jsou i meze pro interval
spolehlivosti průměru, což je přesně to, co hledáme,
tedy jednoduše zakliknutím (Statistiky – Základní
statistiky/tabulky – Popisná statistiky):

c. Pomocí vzorce
Jde prakticky o ruční napočítání vzorce z článku Intervalový odhad, tedy:
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, v softwaru pak pomocí výsledkové tabulky popisných

statistik s průměrem, výběrovou směrodatnou odchylkou a
počtem pozorování, ta vznikne zadáním jako na obrázku
vpravo:
Ve výsledné tabulce pak stačí dopsat vzorce pro dvě nové proměnné reprezentující meze, viz
následující tabulka specifikací:

3. Vizualizovat data
Vycházíme z toho, že máme připravena data, tedy tři sloupce, které obsahují průměry, dolní a horní hranice
intervalů spolehlivosti, pak výsledný graf v zadání vykreslíme následovně (tabulka obsahující data k vykreslení
musí být jako aktivní vstup!):

a. Grafy rozpětí

Grafy – 2D grafy – Grafy rozpětí… , kde jednoduše nastavíme proměnné pro střed, horní a dolní mez,
zbytek necháme, jak je nastaven.

A aby toho nebylo málo, ukažme ještě jeden postup, který zahrnuje jak intervaly tak vykreslení v jednom kroku:

2. Napočítat intervaly spolehlivosti + 3. Vizualizovat data
Oba tyto kroky se dají provést zároveň přes
Grafy – 2D grafy – Grafy průměrů
s odchylkami…
Stačí mít data ve tvaru 100 proměnných
s normálními daty.

Závěrem
Jak jste se mohli sami přesvědčit, možností, jak udělat jedno stejné zadání ve STATISTICE je velmi ale velmi mnoho. Je
jedno, jaký způsob si vyberete, záleží jen na Vás. Nicméně, detailnější znalost možností programu Vám pomůže tato
zadání řešit rychleji a elegantněji. Doufáme, že Vás výčet možností prostřednictvím předchozích návodů zaujal a ukázal
Vám nové možnosti.

Pravděpodobnostní funkce v STATISTICA
Druhou částí tohoto článku je vysvětlení důležitých funkcí pro výpočet kvantilů, hodnot distribučních funkcí, funkcí
generujících náhodná čísla, .atd.
Někdy se nám může hodit hodnota kvantilové či distribuční
funkce v nějaké konkrétní hodnotě či ve více hodnotách,
které se například nachází v nějaké jiné proměnné.
Které funkce ve verzi STATISTICA 10 tedy můžeme použít
pro výstup přímo do proměnné? Odpověď poskytne
následující výčet funkcí.

Přehled funkcí:
Tyto funkce slouží ke generování náhodných čísel z daného rozdělení, je možné si zvolit i
parametr. Například vepsáním příkazu =RndNormal(2) do dlouhého jména proměnné
vygenerujeme náhodná čísla z normálního rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou
odchylkou 2.

Tyto funkce vrací velikost hustoty daného rozdělení s danými parametry v daném bodě.
Uveďme příklad. Mějme veličinu, která má 100 bodů pravidelně rozmístěných mezi -10 a
10, a vygenerujeme její hustotu pro tyto body následujícími příkazy (v0 je číslo případu):

Pokud si vypočtené hodnoty vykreslíme, získáme hustotu normálního rozdělení se
směrodatnou odchylkou rovnou 3:

Funkce začínající písmenem i před názvem
rozdělení počítají hodnotu distribuční funkce
v daném bodě s daným nastavením. Můžeme
se o tom přesvědčit například pomocí
pravděpodobnostního
kalkulátoru:
tedy
například výraz =IStudent(1;10) dá stejný
výsledek jako výpočet pomocí Kalkulátoru
pravděpodobnostních rozdělení STATISTICA,
tyto funkce tedy počítají p za daných t a
stupňů volnosti.:

Funkce začínající písmenem v před názvem
rozdělení počítají kvantilovou funkci v daném
bodě s daným nastavením.
Příklad: opět porovnání s kalkulátorem:
=VChi2(0,95;10) dá stejný výsledek jako
výpočet pomocí kalkulátoru, tedy spočítá se
hodnota, pod kterou je 95 procent dat Chí
kvadrát rozdělení s 10 stupni volnosti.

Vyhlášení vítězů na minulou soutěžní otázku:
jelikož je v tomto článku i odpověď na soutěžní otázku, řekneme si, kdo tentokrát vyhrál. Vylosovaným výhercem je paní
Anna Krejčová, na kterou se budeme těšit na jednom z našich kurzů, který právě vyhrála. Gratulujeme.

