StatSoft

Zobrazení zdrojových dat
u krabicového grafu
Krabicový graf zobrazuje informace o poloze i
variabilitě

dat.

Zachycujeme

na

něm

různé

charakteristiky a někdy může být žádoucí zobrazit si
v grafu souběžně i zdrojová data. Ukažme si trik, jak
data zobrazit vedle krabicového grafu a jak celý
postup automatizovat na tzv. „kliknutí“.
Úvod
V článku si ukážeme relativně složitý postup, který si však celý zaznamenáme jako sekvenci
makra a naučíme se ho aplikovat na další podobné grafy.
Příklad si můžete vyzkoušet na libovolném datovém souboru, nad kterým má význam
krabicové grafy vytvářet a ve kterém existuje nějaká grupovací proměnná.
Zdrojová data je možné v softwaru STATISTICA zobrazit pomocí Grafy -> Krabice, v dialogu krabicových

grafů

zaškrtneme v záložce Detaily volbu Zobrazit čistá data,
výsledkem je krabicový graf vlevo. Dle povahy a záměru si
vynesete na „krabici“ a „tykadla“ zvolené charakteristiky.
Krabice grafu bude protínat trojúhelníkové značky, které
ukazují polohu zdrojových dat na ose Y. Což nemusí být na
škodu. Kdybychom chtěli data bez překryvu s „krabicí“,
můžeme si vygenerovat dva stejné grafy, jeden se zdrojovými
daty a jeden bez nich. Nicméně my jsme si dali za úkol a rádi
bychom uměli zdrojová data zobrazit tak, jak jsou zobrazena v
úvodním obrázku, tedy oproti výše popsané možnosti navíc
v jednom jediném grafu.
To je možné, stačí si jen trochu pohrát s možnostmi programu. Projděme si tento postup krok po kroku. Jedná se o spíše
o trik, a proto bude nutné nejprve provést několik úprav v datech.

I.

Musíme si vytvořit kopii spojité sledované proměnné:

My budeme pracovat se souborem, jehož náhled jsme si již ukázali výše.
Například pomocí Ctrl+Tab přepneme na datový soubor, se kterým chceme
pracovat. V záložce Data v sekci Proměnné vybereme roletku proměnných a
zvolíme Přidat. Proměnnou pojmenujeme např. Value a vložíme vedle
sledované číselné proměnné Cardinal.

II.

Vytvoření grafu a zaznamenání postupu

Spustíme si krabicové grafy a jako závislé
proměnné vybereme i naší novou duplicitní
proměnnou a zvolíme kategorickou
proměnnou. Nezapomeňme si zaškrtnout
Zobr. čistá data a Vícenásobný Typ grafu.

Dvojklikem do vytvořeného grafu vyvoláme
dialog Možnosti grafu, kde ve spodní části

dialogu zaškrtneme Zaznamenat makro.
Což způsobí to, že veškeré nastavení, které
nyní v grafu provedeme, se bude ukládat
do jazyka Visual Basic.

Nyní upravíme graf. Logika je taková, že na krabicových
grafech,

které

symbolizuje

cihlová

barva,

pouze

odstraníme zdrojová data a naopak na zelených
odstraníme vše kromě zdrojových dat. V části Spojnice-

Krabicový máme roletku, které obsahuje části pro
cihlové i pro zelené krabice. Pojďme postupně
deaktivovat to, co zde nechceme.

a.

Propojíme střední hodnoty (pokud je to žádoucí,
pokud není, tak pokračujte na bod b):

b.

Nyní zrušíme (odškrtneme) značky zdrojových dat
(Spojnice-Obecné)

u

krabicového

grafu,

které

nechceme zobrazovat (vše se zatím týká cihlových
grafů).

c.

Postupně zrušíme (odškrtneme) všechny objekty
(kromě čistých dat) u druhé (duplicitní) spojité
proměnné:

d.

Odškrtneme vnější a vnitřní oblast:

e.

Změníme

formát

zdrojových

dat

(pokud

nechceme trojúhelníky):

f.

Pokud je to žádoucí, uložíme si i jiné pozadí
grafu:

Dokončili jsme všechny úpravy, nyní klikneme na

OK v spodní části dialogu Možnosti grafu a
pojmenujeme si vytvořené makro, které nahrálo všechny změny, které jsme provedli (viz obrázek níže).

Marko uložíme na disk ve formátu jazyka STATISTICA Visual Basic
(*.svb).

III.

Aplikace makra

Pokud chceme vytvořené úpravy použít na další soubor, je potřeba udělat
následující: máme data (například lékařská data o tlaku), ve kterých si
připravíme druhý sloupec hodnot (v tomto případě proměnnou value

syst), vytvoříme krabicový graf.
Jako grupovací proměnnou zvolíme
stupeň kouření, jako závisle proměnnou
potom systolický tlak a jeho duplicitního
partnera. Nezapomeneme, zaškrtnou
také zobrazení čistých dat a zvolit typ
grafu Vícenásobný.

Nad grafem otevřeme uložené makro a klávesou F5
(nebo šipkou) spustíme sekvenci úprav. Spustí se
sekvence a graf změní podobu.

Zdrojová data tvoří vždy stejný sloupec hodnot, jež je kategorizován podle stejné proměnné.

Co když nepotřebujeme kategorizovat?
Pokud bychom v datech neměli kategorickou proměnnou (faktor), bude zobrazení zdrojových dat pomocí krabicových
grafů problematické, neboť pokud deaktivujete část grafu (např. krabici), smažou se společně s „partnerem“, což ukazuje
obrázek vlevo. Odškrtnutí vnitřní oblasti deaktivuje tuto část na obou krabicích. Jiná situace nastane u kategorizovaného
krabicového grafu (obrázek vpravo), tam lze deaktivovat krabicové grafy určité skupiny a díky tomu lze zdrojová data
vynést.

Pokud chceme tedy použít předešlý postup pro zobrazení dat, ve kterých primárně nemáme nějaký faktor, budeme si ho
tam muset přidat a provést vše pomocí malého triku. Úpravu nejjednoduššího souboru ukazuje následující obrázek:

Žluté řádky byly přidány, stejně tak proměnná LL2 Value a faktor.
Na kartě Detaily krabicového grafu potom nastavíme (navíc
oproti postupu výše) Rozložení více krabic: překrývající a
aplikujeme makro. Získáme výsledek pro jednu proměnnou bez
nutnosti mít k dispozici kategorickou proměnnou.
Pro lepší vzhled můžeme upravit rozsah osy X a eventuálně
aplikujeme nějaký náš uložený styl grafu. O možnosti uložení

vlastních stylů jsme vás informovali v článku Možnosti vlastních grafických stylů.

Závěr
V článku jsme Vám ukázali trik, pomocí jehož lze zdrojová data zobrazit i jinak, než to dělá implementovaná funkcionalita

Zobr. čistá data v krabicových grafech. Zároveň jsme ukázali, jak se dá zaznamenat pokročilejší nastavení u grafů, které
má význam opakovaně používat.

