StatSoft

Zpracování chybějících
dat a dat mimo rozsah
V tomto článku si představíme jeden z možných postupů, jak se rychle a
snadno vypořádat s detekcí chybějících dat a dat mimo stanovený
rozsah.
Načtení souboru
Postup si představíme na kompletním příkladu, jak postupovat. Začneme samotným datovým souborem a jeho načtením.
Máme excelovský soubor, do kterého byly ručně zadány výsledky dotazníkového šetření. Soubor obsahuje řadu
chybějících hodnot a překlepů. Přes Soubor -> Otevřít načteme tento datový soubor:

V posledním kroku mě software STATISTICA
upozorňuje na to, že v proměnné, kterou
vyhodnotil jako číselnou, se vyskytují textové
popisky. Ve verzi 12 lze zaškrtnou „Provést
pro všechny…“ a nově kliknout na Převést na
ChD, v tomto případě budou textové
popisky v číselných proměnných (např. N/A
apod.) převedeny na chybějící pozorování,
tedy na prázdnou buňku.
Starší verze tuto možnost nemají, a proto si
ukážeme případ, kde tyto textové popisky
v číslených proměnných máme.

Editor textových hodnot
Dvojklikem na záhlaví každé proměnné můžeme vyvolat dialog konkrétní proměnné a v části Textové hodnoty se lze
podívat, jestli se zde nějaký text (kterému by software přiřadil číselnou reprezentaci) nevyskytuje:

Textový popisek má od softwaru přiřazenu číselnou reprezentaci, pokud
je proměnná typu Double, lze se na tuto reprezentaci v Editoru
textových hodnot podívat. Pokud je proměnná typu Text, přiřazení čísel
proběhne automaticky až v případě využití proměnné k analýze. Máte-li
v softwaru kategorické proměnné, které budou vstupovat do analýz
jako grupovací proměnné (faktory), doporučujeme mít všechny tyto
proměnné jako číselný typ Double s právě zmíněnými textovými
popisky. Číselnou reprezentaci si mohu libovolně překódovat (v Editoru
textových hodnot) na vlastní hodnoty (vhodné a využitelné například u
pořadí sloupcových grafů nebo při řazení případů číselně,
apod.).
Změnu z Text na Double provedeme buď jednotlivě ve specifikaci
jednotlivých proměnných nebo hromadně ve specifikaci všech
proměnných, tedy po kliknutí na tlačítko Všechny specif. v dialogu
kterékoli proměnné.
Vlastní překódování bychom potom provedli individuálně, například takto:

Poznámka: Textové popisky jsou vlastně
textu jakékoli číselné hodnotě, což je
především pro přehlednost souboru, kde
vidět buď textové popisky nebo
reprezentaci.
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U proměnných číselných jsou samozřejmě textové popisky nežádoucí, pojďme se nyní podívat na to, jak bychom je
detekovali.

Detekce neexistujících kategorií
Jednou z možností, jak se podívat na jednotlivé proměnné je tabulka četností. V základních statistikách vybere Tabulku
četností:

V případě našeho datového souboru (výsledky dotazníkového šetření)
vybereme všechny proměnné a klikneme na Výpočet.

Postupně se proklikám jednotlivými tabulkami četností v sešitu
výsledků a snadno identifikuji, jestli se v datech nevyskytují jiné
kategorie, než mají, kolik je chybějících hodnot, atd.

V případě, že v datovém souboru máme i spojité proměnné, tak tyto proměnné načteme zvlášť v druhém kroku,
v dialogu tabulky četností přepneme na Detaily a zvolíme například Pěkné intervaly:

Takto můžeme například identifikovat hodnoty, které jsou
například mimo reálně možné meze.

Berme tuto metodu pouze jakousi základní hrubou detekci
nevhodných dat, rozsahy intervalů bychom pro potřeby
popisné statistiky optimalizovali samozřejmě pro každou
proměnnou zvlášť.

V hlavní roli průzkumník
Nyní bychom chtěli identifikovat případy (řádky), ve kterých
se „škodlivá“ data vyskytují, to bude dalším krokem v naší
analýze. Využijeme grafickou metodu, kterou je Graf
chybějících hodnot. V záložce Grafy -> 2D -> Grafy
chybějících hodnot dat nebo dat mimo rozsah otevřeme
dialog tohoto grafu a vybereme proměnné.
Přepneme na kartu Detaily a v roletce zvolíme Oboje (tedy
detekci dat mimo rozsah i ChD).
V části Zadejte platný rozsah dat je možné zvolit
rozmezí hodnot, které jsou platné. V našich
datech máme dva možné typy rozsahů,
rozdělíme tedy proměnné na dvě skupiny a
určíme pro ně rozsahy. Zvolíme první a druhou
sadu proměnných a upřesníme jejich rozsah (to
je výhodné především u dotazníků, kdy víme
předem, jaké jsou možné výsledky otázky, které
otázky jsou například na škále 1-10, atd.), po té
klikneme Ok a získáme graf. Jedná se o graf,
který vykresluje místa, kde v souboru chybí
pozorování nebo je zde pozorování mimo
stanovený rozsah. Jsou tedy vyobrazeny jen
problémové místa souboru.
Najedeme-li kurzorem na konkrétní označené
pozorování, získáme informaci o čísle případu (v
obrázku jde o pozorování č. 18). Naším cílem je
identifikovat všechna tato pozorování v datovém
souboru. Jednou z možností je využít interaktivního průzkumníka grafu. V záložce Upravit vyberme Průzkumníka (to platí

pro nabídky typu Pás karet nebo klikneme do
grafu pravým tlačítkem – například vedle nadpisu
- a vybereme Průzkumník). Poté obdélníkovým

výběrem vyberte označte body grafu – při
zapnutém Průzkumníku dáte kurzor do plochy
grafu, následně stiskněme levé tlačítko myši a
označme (roztáhněme čtverec) celou plochu
grafu.

V dialogu Průzkumníka zvolme potom např. Obarvit a klikněme na Použít a následně na Konec:

Případy, které přísluší označeným bodům v grafu, byly obarveny
přímo v datovém souboru. Klávesou F1 v dialogu Průzkumník
vyvoláme nápovědu, kde je popsán význam jednotlivých
možností. Novinkou ve verzi STATISTICA 12 je možnost (přes
pravé tlačítko myši) označená data nechat vygenerovat jako
podmnožinu do nové tabulky. Na takovéto podmnožině se poté
přehledně podíváme na jednotlivá vadná pozorování.

Náš hlavní hrdina (Průzkumník) má široké využití, a proto se k němu budeme v budoucnu pravidelně vracet a jednotlivé
možnosti popisovat.

Možnost Ověřit data
Velmi obdobně, jako jsme využili před chvílí graf hodnot mimo rozsah, můžeme najít data mimo rozsah i jinak. Stačí
použít funkcionalitu Ověřit data, kterou najdeme v záložce Data-Ověřit-Ověřit data… Zde si můžeme zadat velký počet
podmínek a omezení,
které
mají
data
splňovat
(tyto
podmínky lze pomocí
tlačítka Uložit jako
uložit pro pozdější
použití, taktéž lze
pomocí Otevřít podmínky nahrát). Data, která nejsou platná poté můžeme
označit pomocí tlačítka Označit neplatné nebo jít jedno neplatné
pozorování po druhém, podobně jako funguje vyhledávání textu
v souborech(tlačítko Nalézt první a poté přejít na další pomocí klávesové
zkratky ctrl+F3). Takto je možné neplatné pozorování v souboru postupně
kontrolovat a případně přímo manuálně opravovat.

