StatSoft

Základní zpracování
obchodních dat
V tomto článku si ukážeme, jak si
odpovědět na otázky o našich
zákaznících, jejichž historii máme
v datech zaznamenanou. Naučíme
se:
- Získat informace z proměnné datum
na konkrétním příkladu
- Získat základní obchodní výstupy z
dat v softwaru STATISTICA a to hned ve 2 modulech
- Omezit filtrem jednotlivé řádky tabulky
- Vytvořené tabulky vizualizovat

Úvod
V článku si ukážeme několik základních analýz, které jsou však v obchodní
praxi zcela zásadní a je jedno, jestli jde o zákazníky, dlužníky, nájemníky,
občany apod. Datový soubor ukazuje cenu, za kterou bylo nakoupeno zboží
v e-shopu, dále je zde datum, ve kterém bylo zboží zakoupeno. Dále ID
transakce a ID uživatele, které identifikuje konkrétního registrovaného
uživatele (každý uživatel může nakoupit více kusů a druhů zboží). Postup si budeme ilustrovat v zobrazení Pásu karet,
neboť modul STATISTICA Reportovací tabulky je zatím dostupný výhradně v tomto rozhraní.
Soubor je ve formátu Excel,
zopakujme si proto načtení
takového
souboru.
Přes
záložku Soubor –> Otevřít se
proklikejme
k našemu
souboru
a
importujme
vybraný list (list data all) do
tabulky.
V souboru
Excel
máme 1. řádek jako názvy
proměnných,
proto
ponecháme
v posledním

dialogu defaultně “zaškrtlou“ tuto možnost. Můžeme také zaškrtnout Importovat formát buněk (v případě, že máme ve
vstupním souboru nějaké nastavení). Data jsou načtena do tabulky softwaru STATISTICA (*.sta). Máme-li v původním
souboru textové popisky, software STATISTICA nás upozorní, ve které proměnné (jež je číselného typu) jsou textové
popisky.

Možnosti importu takovýchto souborů a dalšímu zpracování těchto
problematických souborů se věnuje článek Zpracování chybějících
dat a dat mimo rozsah. Nyní jsme načetli datový soubor, na závěr
jej přidáme do sešitu STATISTICA (obr. vpravo).

Příprava souboru, přidání nové proměnné
Datový soubor zachycuje cenu nákupu, datum nákupu voucheru a ID uživatele a transakce. Asi Vás napadne, že
možností analýz nad těmito daty je velké množství. Pojďme se podívat, jak bychom odpověděli na základní obchodní
otázky s pomocí softwaru STATISTICA.
a)

Zjistěte, jak si stojí celkové obraty prodaného zboží v jednotlivých dnech, měsících?
- Který den se prodává nejmíň?
b) Zjistěte, jak si stojí konec roku 2013 vůči roku 2012 z hlediska celkového obratu?
c) Jak si stojí jednotliví uživatelé co do počtu nakoupeného zboží?
Abychom mohli odpovědět na tyto základní otázky, potřebujeme proměnnou price kategorizovat podle dnů, podle
měsíců, podle uživatele. Uživatele v datech máme, ale ostatní kategorické proměnné si musíme vytvořit přes funkce
softwaru STATISTICA. Více informací o těchto možnostech naleznete v článku Jak vyzrát na datum.
Funkce pro získání nových proměnných jsou tyto: DTYear, DTMonth, DTDayOfWeek, DTDay. Do dialogu pro dávkovou
transformaci je zadáme v této podobě, například pro měsíc:

mesic=DTMonth(V1)
Pokud software nenajde proměnnou mesic, tak jí založí a naplní údajem o měsíci, jež vezme z proměnné V1 (date). Do
dialogu vepíšeme tedy všechny tyto
funkce:

mesic=DTMonth(V1)
rok=DTYear(V1)
den=DTDay(V1)
“Den v týdnu“=DTDayOfWeek(V1;2)
Tyto příkazy si můžete zkopírovat také
z textového souboru zde.
V záložce Data –> Transformace
vložíme do dialogu výše uvedené
funkce a získáme nové proměnné,
které čerpají informace z původní
informace z Proměnné Date.

Výsledkem jsou tedy nové proměnné, které lze využít pro kategorizaci grafů, jako faktory v pokročilejších analýzách apod.

Analýza dat
Pojďme se podívat na otázku a). Cílem je zjistit, jaká je celková nakoupená částka za
jednotlivé dny a měsíce.
Celkovou nakoupenou částku bychom v softwaru mohli získat v modulu Základní
statistiky. Tuto variantu si ukážeme níže, nyní se podívejme, jak získáme tyto výstupy v modulu Reportovací tabulky
(najdete je v menu Data, detailní popis funkcionalit tohoto modulu je zde).

Dialog je interaktivní. Do sekce statistik (okno pod nápisem Suppress all statistics ) přetáhneme proměnnou, která je
předmětem analýzy, tedy cena, jež zachycuje cenu prodaného zboží. Defaultně je u ní nastaveno Valid N, což je počet
řádků – tedy nakoupeného zboží, to se nám hodí, to chceme. Proměnnou cena přetáhneme na stejné místo analogicky
jako před chvílí, nicméně nyní chceme součet - obrat. Dvojklikem na druhou proměnnou Price v tomto okně vyvoláte
dialog, ve kterém nastavíme, že kategorizovaná informace bude celkový obrat, tedy součet (Sum).
Do okna Row Label (dělení v řádcích) přetáhneme proměnnou, podle které chce sledovanou proměnnou rozdělit do
podmnožin (kategorizovat). Začněme například proměnnou Den v týdnu. Dvojklikem na tuto proměnnou opět vyvoláte
dialog, ve kterém máte určité možnosti nastavení. O možnostech tohoto nástroje jsme Vás informovali v článku Poznejte
nástroj Reportovací tabulky.

V našem souboru máme úplný pouze rok 2013, a proto bude nutné (abychom neměli zkreslený vzorek) data rozdělit
ještě podle roku. Do okna Column label (dělení ve sloupcích) přetáhneme ještě proměnnou rok. Pokud klikneme na
tlačítko Refresh Prewiew, můžeme se podívat, jak náš výstup vypadá.

Výslednou tabulku (celkové obraty v rámci dnů) získáme tlačítkem Summary.
Pokud si zkoušíte tento příklad s námi, tak vidíte, že nejslabší (co do obratu – díváme se hlavně na úplný rok 2013) je
pátek (řádek č. 5), sobota je potom již silnější a v neděli vidíme opět výraznější pokles. Co
se týče počtů prodaného zboží za jednotlivé dny v týdnu, tak tam je jen velmi malý rozdíl
s nejmenší hodnotou ve středu.
Pojďme se podívat na celkové obraty za jednotlivé měsíce. Do prostoru Row Label
přetáhneme proměnnou mesic a smažeme proměnnou Den v týdnu (kliknutím na koš).
Dvojklikem na proměnnou mesic vyvoláme doplňkové okno Parameters Setting a zde nastavíme „Do not include total,
tedy, že ve výsledku nechceme zobrazit poslední řádek jako celkový
součet. Tlačítkem Summary získáme výsledný výstup.

Výsledná tabulka nám dává přehled počtu prodaného zboží a o celkových obratech v jednotlivých měsících a letech.
V roce 2012 máme záznam pouze od září a v roce 2014 máme pouze leden. Jak si stojí konec roku 2012 a rok 2013 ve
stejném období zde vidíme v číslech. Pojďme se podívat na jednu z možností, jak tuto informaci vizualizovat. Výslednou
tabulku v sešitě STATISTICA označíme jako aktivní vstup a přes záložku Grafy –> 2D –> Sloupcové pruhové grafy
provedeme vizualizaci.

Jako proměnné vybereme č. 2 a č. 4, neboť chceme porovnat
celkové obraty (Sum) v roce 2012 a 2013, tedy druhý a čtvrtý
sloupeček ve výsledné tabulce a získáme výsledný graf.
Z grafu je vidět, že konec roku 2012 byl v celkových objemech
silnější než rok 2013. Úpravy vzhledu grafu ilustruje například
tento článek.
Pojďme se podívat, jak si stojí jednotlivých uživatelé co do počtu nakoupených voucherů? Budeme čerpat opět z hlavní
zdrojové, tabulky, nezapomeňte ji proto označit jako aktivní vstup.

Popisné statistiky v softwaru STATISTICA
Postup si ukážeme pro změnu v dialogu popisných statistik, což je druhý modul, ve kterém se dají takovéto výstupy
získávat. Výhoda modulu STATISTICA Reportovací tabulky je v interaktivitě a jednoduchosti ovládání, primárně je ale
určen hlavně pro tvorbu souhrnných finálních výstupů připravených pro report. Výstupy z popisných statistik umožní nad
výstupem „stavět“ další analýzy, což se nám u poslední otázky bude hodit.
K požadovanému menu se proklikáme přes Statistiky -> Základní statistiky/tabulky -> Popisné statistiky a na kartě Detailní
výsledky zaškrtneme požadované výstupy. Požadujeme především počet uskutečněných transakcí jedním uživatelem
(Počet platných), ostatní údaje (průměr, min., max. atd.) potom doplní celkovou informaci.
Výpočet je nutné rozdělit podle
proměnné User ID a podle roku. Ve
většině dialogů softwaru STATISTICA
toto provedeme přes tlačítko Analýza
skupiny (či Anal.skup…). Samotnou
analýzu spustíme tlačítkem Výpočet.

Výslednou tabulku si
setřídíme
podle
proměnné N platných
(přes pravé tlačítko
klikneme
na
proměnnou)
a
získáme
roletku
s možnostmi,
kde
zvolíme
Setřídit
případy.

Výsledná tabulka má následující podobu:

Vidíme, že nejvíce transakcí v roce 2013 (celkem 167) uskutečnil uživatel s ID číslo 5.
Průměrná hodnota nákupu pro něj byla 3557 Kč, celkově nakoupil v tomto roce za
594021 Kč. Zdá se to opravdu hodně a
tento uživatel je přinejmenším podezřelý.
Nicméně v tomto případě je tento
uživatel pouze testovač, který zkouší
funkčnost rozhraní e-shopu, není to tedy běžný zákazník. Výslednou tabulku
můžeme v části Formát (na hlavní horní liště) upravit a následně uložit (např.
ve formátu *.xls). Do dialogu pro setřídění proměnné (Možnosti setřídění) je
možné zadat více než jednu proměnnou a lze také kombinovat směr. Tuto
funkcionalitu můžeme spustit i přes záložku Data, kde obecně hledáme
funkcionality, jež se týkají přípravy datového souboru.

Pojďme se znovu podívat na vliv měsíce, tlačítkem analýza skupiny zvolíme
nyní proměnné mesic a rok jako třídící a získáme výstup, který setřídíme
podle roku a zároveň měsíce. Výsledek vypadá následovně (porovnejme
s výstupem na straně 3):

Pokud si tuto tabulku označíme jako aktivní vstup, získáme vstupní data pro tvorbu grafických výstupů. V záložce Grafy > 2D -> Sloupcové/pruhové grafy… načteme proměnnou Součet a na kartě Možnosti 1 vybereme pro popis případů
Měsíc. Celkový máme pouze rok 2013, aby
byly jednotlivé měsíce porovnatelné, musíme
z analýzy vynechat 2012 a 2014. Omezení
provedeme tlačítkem Filtr případů, kam
napíšeme výraz, jež softwaru řekne: „Vezmi
pouze řádky, ve kterých má proměnná V2
(rok) hodnotu 2013“. Do prostoru výrazů
bychom mohli napsat buď V2, neboť tato
proměnná je druhá v pořadí a má proto číslo
2, nebo lze napsal přímo jméno proměnné,
tedy rok=2013 (u jmen s mezerou poté musí
být název v úvozovkách).

Výsledkem je tento graf:
Vídíme, že největší tržby v roce 2013 máme před vánoci,
naopak nejnižší tržby máme v období červen-srpen.
Přes pravé tlačítko myši vyvoláme roletku a vybereme
Uložit graf a případně výsledek uložíme:

Závěr
V článku jsme ukázali základní přístup k zpracování dat ve dvou modulech (STATISTICA Base – Popisná statistika,
STATISTICA Reportovací tabulky). Pokud je cílem analýzy získávat vícerozměrné tabulkové souhrny, jsou Reportovací
tabulky vhodnějším nástrojem. Mají mnohem více možností, jak výstupy přizpůsobit a připravit do finální prezentovatelné
podoby (složitější tabulkové výstupy, barevné rozlišení apod.)
Výstupy z popisných statistik mají proměnné, podle kterých kategorizujeme přímo v tabulce, lze tedy s nimi dále
pracovat. Tyto výstupy jsou také vhodnější pro případné využití tabulky pro další analýzy (grafy rozpětí, testy rozdílů atd.).

