
WPROWADZENIE DO NARZĘDZI DANYCH 

Ludzie mają różne motywacje do realizowania tego, co ich interesuje. Zapytaj kogoś o samochód, a 

może powiedzieć, że nienawidzi sedanów, kocha SUV-y, albo nigdy nie dostałby niczego innego niż 

samochód elektryczny, a może w ogóle nie dostałby samochodu! Ludzie mają różne preferencje i nie 

zmienia się to w przypadku narzędzi do nauki o danych (statystycznych). Niektórzy ludzie kochają 

Excela do tego stopnia, że nie będą używać niczego poza tym oprogramowaniem do wszystkiego, od 

utrzymywania budżetu po analizę danych. Istnieje wiele powodów, dla których warto zachować 

poświęcenie, ale głównym powodem jest zapoznanie się z obiektem. Osoba, która prowadziła tylko 

drążek zmiany biegów, uwielbia sprzęgło, podczas gdy ci, którzy nigdy nie napędzali drążka, nie będą 

tak skłonni do preferowania ręcznej zmiany biegów. Jakie są powody preferowania jednej aplikacji od 

drugiej? Z mojego doświadczenia wynika, że istnieją trzy główne punkty:  

1. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu 

2. Oprogramowanie jest dostępne z dowolnego miejsca 

3. Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane 

Zwykle można by powiedzieć, że oprogramowanie jest niedrogie, ale wraz z wiekiem subskrypcji 

licencje na oprogramowanie nie są już wieczyste, więc miesięczna płatność jest wszystkim, co jest 

konieczne, aby zapewnić czytelnikowi dostęp do oprogramowania, o ile subskrypcja jest aktualna. 

Zbadajmy każdy punkt i omówmy go.  

Oprogramowanie jest łatwe w użyciu 

Jeśli analityk może wybrać kilka przycisków i - voila - pojawia się wynik, jest to znacznie łatwiejsze niż 

słowo „p”. Co to jest słowo „p”? Programowanie! Jeśli analityk musi programować, trudno jest uzyskać 

wynik. Oczywiście analitycy nie zdają sobie sprawy, że gdy coś jest zaprogramowane, łatwiej jest 

zastosować to programowanie. Głównym celem jest to, że oprogramowanie z graficznym interfejsem 

użytkownika (GUI) wydaje się być preferowane względem oprogramowania do programowania. 

Oprogramowanie COS jest dobrze znane i łatwe w użyciu. Niektóre oprogramowanie FOSS będzie 

wymagało więcej przygotowań.  

Oprogramowanie jest dostępne z dowolnego miejsca 

W dobie przetwarzania w chmurze dostęp do oprogramowania wydaje się banalny. Po rozmowie ze 

współpracownikami podoba im się fakt, że mogą wykonywać i zapisywać swoją pracę online, aby jej 

nie stracić. Podoba im się również fakt, że aktualizacje są przejrzyste i wykonywane podczas korzystania 

z narzędzia. Wreszcie podoba im się fakt, że nie muszą martwić się instalacją oprogramowania i 

wykorzystaniem pamięci lub miejsca na dysku.  

Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane 

W poprzedniej sekcji omówiono to, więc nie będziemy się tym rozwodzić. Należy jednak pamiętać, że 

narzędzia, które zostaną omówione, są regularnie aktualizowane. Niestety analityk będzie musiał 

zgodzić się na aktualizacje.  

Podsumowanie 

Teraz, gdy omówiliśmy, dlaczego analitycy preferują określone narzędzia, opis omawianych tutaj 

narzędzi zostanie podany w formie tabeli, aby uprościć prezentację i (jak stwierdzono wcześniej) 

zminimalizować słowo pisane.  



Oprogramowanie :  Łatwość (1 = łatwe, 5 = trudne) : Dostępność : Aktualizacja 

Excel : 1 : 24/7 : Firma 

R (RStudio / Rattle) : 3 : 24/7 : Analityk 

KNIME : 4 : 24/7 : Analityk  

OpenOffice :  2 : 24/7  : Analityk 

DLACZEGO ANALIZA DANYCH (DATA SCIENCE) W OGÓLE? 

Dzisiejszy świat jest kompendium danych. Dane istnieją we wszystkim, co robimy, niezależnie od tego, 

czy kupujemy artykuły spożywcze, czy szukamy informacji o zakupie domu. Jest tak wiele bezpłatnych 

apletów i aplikacji, które są dla nas dostępne, że trudno nam odmówić żadnej z nich. Jak ujął to jeden 

autor , jeśli to, co pobierasz, jest bezpłatne, to jesteś produktem. To przejmujące, ponieważ darmowe 

i otwarte oprogramowanie (FOSS) jest czymś powszechnie dostępnym i dostępnym dla nas wszystkich. 

Jednak dlaczego potrzebujemy nauki o danych do analizy wszystkich tych informacji? W mojej wiedzy 

istnieje wiele powodów, dla których istnieje nauka o danych. Po pierwsze, istnieje po to, aby zebrać 

biliony bajtów informacji, które są gromadzone przez firmy i agencje rządowe, aby określić wszystko, 

od kosztu mleka po ilość emisji dwutlenku węgla do powietrza. Czterdzieści lat temu większość danych 

była gromadzona, odzyskiwana i przechowywana na papierze. Komputery osobiste były snem, a naukę 

o danych nazywano archiwizacją lub czymś podobnym. Przechodząc w kierunku mediów 

elektronicznych, bazy danych zmieniły stosy papieru w kilo-, mega-, gigabajty, a nawet petabajty. Ale 

przy takiej ilości danych analiza zmieniła się z ołówka i papieru w komputery osobiste lub dowolny 

komputer. Analitycy zaczęli zdawać sobie sprawę, że dynamiczne oprogramowanie jest sposobem na 

nadanie analizie danych bardziej użytecznej formy. Nauka o danych wyrosła z tego wysiłku 

analitycznego i wykorzystuje konwencjonalne metody statystyczne w połączeniu z mocą obliczeniową, 

aby nauka o danych była łatwo dostępna dla wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych. Dzięki 

możliwości analizy danych marketingowych, technicznych i personalnych firmy mają teraz możliwość 

obliczania prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu przez ich produkt lub wzrostu przychodów w 

następnym roku. Wraz z rozwojem nauki o danych pojawia się wiele narzędzi, które umożliwiają analizę 

danych.  

GDZIE UZYSKAĆ DANE 

Teraz, gdy mamy już wprowadzenie do „dlaczego” nauki o danych, następny temat to „gdzie”. Skąd 

czerpiesz dane do wykorzystania w narzędziach do analizy danych? Odpowiedź na to pytanie, zwłaszcza 

teraz, brzmi: dane są dostępne do analizy na wielu stronach internetowych. Niektóre z tych witryn 

internetowych obejmują:  

1. www.data.gov, który zawiera strony danych z różnych agencji rządowych. Jeśli chcesz wiedzieć o 

danych klimatycznych, spisie ludności lub zwalczaniu chorób, to jest miejsce, do którego należy się 

udać.  

2. www.kaggle.com, który nie tylko zawiera dane, ale organizuje konkursy z istniejącymi danymi, do 

których każdy może dołączyć. Jeden zestaw danych zawiera różne dane zebrane z Titanica, w tym liczbę 

zgonów lub przeżyć oraz wszystkie dane demograficzne do analizy i korelacji.  

3. Prawie każda agencja rządowa. Jeśli nie chcesz wchodzić na ogólną witrynę internetową, przejdź do 

www.cdc.gov, www.census.gov, ww.noaa.gov lub dowolnej odrębnej rządowej witryny internetowej, 

aby uzyskać dane dotyczące spraw takich jak ubezpieczenia społeczne (www .ssa.gov) lub nawet 

informacje wywiadowcze (www.nsa.gov) w przypadku niektórych danych historycznych. Teraz, gdy 



wiesz już „dlaczego” i „gdzie” związane z nauką o danych i narzędziami, przechodzisz teraz do 

następnego kroku, czyli korzystania z narzędzi z prawdziwymi danymi. Poza tym niewątpliwie masz 

dość tej scenerii. Dane zostały pobrane z witryny :  

 https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/swdi/stormevents/csvfiles/,  

która zawiera dane śledzenia tornada w Stanach Zjednoczonych od 1951 do 2018 roku. agencja 

rządowa NOAA oznacza National Oceanic and Atmospheric Agency. Zalecamy pobranie tych plików 

(tyle, ile chcesz) i używanie ich oddzielnie w przykładach w książce. Ta książka skupi się na śledzeniu 

tornada z 1951 roku, aby uczynić to stosunkowo prostym. Po pobraniu danych następnym krokiem jest 

zaimportowanie danych do Twojego ulubionego narzędzia statystycznego.  

https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/swdi/stormevents/csvfiles/


IMPORTOWANIE DANYCH 

Pierwszym krokiem do analizy danych jest zaimportowanie danych do odpowiedniego narzędzia. Ta 

pierwsza sekcja pokaże, jak importować dane za pomocą każdego z narzędzi - Excel, R, KNIME i 

OpenOffice. Ponieważ większość analityków zna Excela, Excel będzie pierwszym, który zostanie 

opisany, a następnie OpenOffice, ponieważ jest bardzo zbliżony do Excela pod względem 

funkcjonalności, jako dobre wprowadzenie do importowania danych. 

EXCEL 

Importowanie danych do Excela nie może być prostsze. Pobrany plik jest plikiem wartości oddzielonych 

przecinkami (CSV), więc aby zaimportować plik do programu Excel, przejdź do lokalizacji pliku i kliknij 

plik dwukrotnie. Plik pojawi się w programie Excel, jeśli komputer domyślnie przejmie wszystkie 

arkusze kalkulacyjne do programu Excel. Jeśli nie, otwórz Excel i wybierz „Plik” i „Otwórz”, aby przejść 

do lokalizacji pliku i otworzyć plik. Poniższe ekrany ilustrują operację.  

 

 

Jedno zastrzeżenie w tym momencie w programie Excel. Podczas otwierania pliku domyślnym 

rozszerzeniem programu Excel jest rozszerzenie arkusza roboczego lub „xlsx”. Jeśli arkusz jest plikiem 

CSV, należy zmienić tę wartość domyślną, jak pokazano w poprzednim procesie. Po zmianie 



rozszerzenia kliknij „Otwórz”, a arkusz kalkulacyjny pojawi się w programie Excel. Jeśli celem jest 

pozostanie jako plik CSV, zapisz go jako taki po zakończeniu pracy nad arkuszem kalkulacyjnym. W 

przeciwnym razie zapisz go jako plik „XLSX”, aby wszystkie funkcje programu Excel pozostały w arkuszu 

kalkulacyjnym w miarę kontynuowania analizy. Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy import dla 

dowolnej z przedstawionych aplikacji ze względu na intuicyjny charakter Excela. 

Pakiet narzędzi do analizy Excel 

Od tego momentu do wszelkich analiz statystycznych w programie Excel będziemy używać pakietu 

Analysis ToolPak, który należy zainstalować jako dodatek za pośrednictwem programu Excel. Jeśli 

Analysis ToolPak jest już zainstalowany, zostanie wyświetlony na karcie „Dane” programu Excel, jak 

pokazano tutaj. 

 

Jeśli Analysis ToolPak nie wyświetla się na pasku narzędzi Dane, analityk może go dodać, przechodząc 

do zakładki „Plik” i wybierając „Opcje” na dole lewej kolumny. Pojawi się ekran pokazujący wszystkie 

możliwości w lewej kolumnie. Analityk wybiera „Dodatki” i pojawi się poniższy ekran, pokazujący 

wszystkie dodatki, które są dostępne lub niedostępne. Poświęć chwilę i spójrz na dodatki, które są 

dostępne w ramach instalacji programu Excel. Jest ich wiele i są bardzo przydatne w analityce danych. 

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z tymi dodatkami, aby zobaczyć, jak mogą ulepszyć Twoją 

analizę, ale w międzyczasie zakończ instalowanie dodatku Analysis ToolPak, aby ukończyć tę analizę. 

Po wybraniu opcji, następny ekran pokaże szereg opcji w kolumnie po lewej stronie. Wybierz 

„Dodatki”, a pojawi się lista możliwych dodatków do programu Excel. Wybierz „Analysis ToolPak”, 

który w tym momencie będzie znajdował się w „Nieaktywnych dodatkach aplikacji” i przejdź na dół 

ekranu, gdzie jest napisane „Zarządzaj:”, aby upewnić się, że w tekście znajduje się „Dodatki programu 

Excel”. pudełko. Kliknij przycisk „Idź…”, a pojawi się następujący ekran. 



 

Kliknij pole wyboru obok „Analysis ToolPak”, aby aktywować dodatek, a pojawi się on na pasku narzędzi 

programu Excel. Jeśli tak się nie stanie, spróbuj zamknąć program Excel i ponów proces. W tym 

momencie powinno działać. Jeśli nie działa po wielokrotnych próbach, a komputer jest komputerem 

rządowym, może istnieć zapora, która uniemożliwi korzystanie z tego dodatku. 

OPENOFFICE 

Pierwszym krokiem do korzystania z OpenOffice jest pobranie oprogramowania ze strony OpenOffice 

(www.openoffice.org). Podczas instalacji OpenOffice nie musisz instalować wszystkich różnych funkcji, 

a w tym przypadku potrzebujesz tylko programu do arkuszy kalkulacyjnych, więc po otwarciu ekranu 

powitalnego zobaczysz: 

 

W tym momencie wybierz Arkusz kalkulacyjny i pojawi się ten ekran, który będzie wyglądał bardzo 

podobnie do Excela. W rzeczywistości, korzystając z programu Excel w latach 1998-2000, będzie on 

wyglądał bardzo podobnie do tych wersji. Oznacza to, że funkcjonalność nie jest dokładnie taka sama, 

ale będzie to wszystko, czego potrzebujesz do pojęć statystycznych w tej książce. Pierwszym zadaniem 

będzie import danych pobranych z Internetu. W tym przypadku będą to dane z serwisu śledzącego 



tornada występujące w Stanach Zjednoczonych w latach 1950–2018. Te dane zostaną zaimportowane 

przy użyciu tej samej techniki, co w programie Excel - za pomocą polecenia „Otwórz” w menu Plik, jak 

pokazano tutaj: 

 

 



Teraz przychodzi czas na czyszczenie i przekształcanie danych w ramach przygotowań do analizy. 

Jednak, aby udostępnić ten plik innym narzędziom, może być korzystne zapisanie go jako pliku Excel, a 

nawet pliku tekstowego. Dla tych, którzy lubią pliki z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV), 

większość danych, które znajdują się w wielu witrynach z danymi, wydaje się być domyślnie plikami 

CSV, więc pozostawienie tego pliku w rozszerzeniu CSV byłoby w porządku. 

IMPORT DO R I RATTLE 

Importowanie danych do aplikacji statystycznej R jest stosunkowo łatwe, jeśli czytnik pobierałby 

zarówno aplikacje R, jak i RStudio. R można znaleźć w witrynie Comprehensive R Archive Network 

(CRAN) dla aplikacji R (https://cran.r-project.org/), natomiast RStudio można znaleźć pod adresem 

https://rstudio.com/products/rstudio /. Oba będą musiały zostać zainstalowane, aby R był mniej 

zorientowany na program i trochę bardziej graficzny interfejs użytkownika (GUI). Pozwoli to na pewną 

standaryzację różnych ekranów i funkcji, ale stwierdziliśmy, że funkcjonalność może się różnić, ale 

nigdy nie zmniejszyła się w późniejszych wersjach. Na przykład „GGobi” to jedna z funkcji, która wydaje 

się nie działać z najnowszymi wersjami Rattle, ale odkryliśmy również, że „GGRaptr” działa równie 

dobrze, więc GGobi zostało zastąpione, a analitycy muszą jeszcze trochę popracować Część, aby dojść 

do tego wniosku. Robiąc te odniesienia, jest ważny punkt, który każdy używający R musi zrozumieć. 

GGRaptr i GGobi są częścią dosłownie tysięcy „pakietów”, które są dostępne do pracy z R. Pakiety te 

znajdują się w sieci CRAN lub połączonych sieciach, które są częścią tego wysiłku open source. Książka 

pokaże Ci, jak zainstalować te pakiety i udostępnić je do analizy. Pakiety te są tak solidne i dynamiczne, 

że niektóre z nich zostały stworzone specjalnie dla niektórych testów statystycznych, które są opisane 

w tej książce. Jednak, jak analityk odkryje w przypadku R, nie wszystko jest ustawione jak bufet; 

niektóre elementy muszą być ugotowane. 

IMPORT DO RSTUDIO 

Po zainstalowaniu i otwarciu RStudio po raz pierwszy pojawi się ten domyślny ekran środowiska pracy. 

Jest kilka rzeczy, o których należy wiedzieć przed podjęciem jakichkolwiek prób importu. Po pierwsze, 

czy instalacja RStudio trafiła do folderu „dokumenty” czy na dysk „C”? Może to mieć wpływ na to, jak 

RStudio reaguje na niektóre polecenia i „pakiety”. Aby wyeliminować wszelkie możliwe problemy z R 

lub RStudio, może być wskazane uruchomienie aplikacji jako administrator, jeśli jest to system 

operacyjny Windows. W ten sposób aplikacja automatycznie uzyska dostęp do plików znajdujących się 

w chronionych folderach i plikach. Pobierając produkt open source, upewnij się, że na twoim 

komputerze jest aktywne oprogramowanie antywirusowe. Dodatkowo zeskanuj plik wykonywalny, 

który został pobrany przed aktywacją produktu. Na koniec, jeśli plan polega na przeprowadzeniu 

analizy online, upewnij się, że na komputerze jest zakupiona i aktywna wirtualna sieć prywatna (VPN). 

W Internecie dostępnych jest wiele sieci VPN, więc wybierz jedną i korzystaj z niej. Zapobiegnie to 

wszelkim możliwym aktywnym włamaniom, które mogą wystąpić podczas pracy z aplikacją typu open 

source. Z tych powodów ludzie będą unikać open source, ale rozumieją, że niektóre drogie aplikacje 

statystyczne mają pewne problemy z bezpieczeństwem, więc po prostu bądź przygotowany i to 

zapobiegnie wszelkim możliwym wpadkom z tymi produktami. Przejdźmy teraz do importu dla R i 

RStudio. Po zakończeniu instalacji R i RStudio, przy pierwszym otwarciu RStudio ekran będzie wyglądał 

następująco 



 

Każdy z tych obszarów na ekranie reprezentuje „okienko”. Dostosowywanie tych paneli odbywa się 

poprzez kliknięcie w „Widok” na górnym pasku narzędzi. Wyjaśnijmy każdy panel osobno. Ten po lewej 

to panel „Konsola”, w którym wykonywane jest programowanie. Chociaż nie koncentrujemy się na 

programowaniu, zdarzają się sytuacje, w których analityk musi wprowadzić określone polecenia, aby 

wykonać zadanie. To okienko jest miejscem, w którym to się stanie. Ten panel po lewej stronie działa 

jak dwa, gdy plik jest importowany. W momencie importowania pliku pojawi się kolejny panel o nazwie 

„Źródło”, który odsłoni zestaw danych w całości. Więcej o tym po imporcie. Dwa okienka po prawej 

stronie pokazują historię wprowadzonych poleceń (na górze) oraz różne zainstalowane pakiety (na 

dole). W każdym z tych okienek znajdują się zakładki, które odnoszą się do funkcji każdego okienka. 

Wspaniałą rzeczą w RStudio (i jest wiele wspaniałych funkcji w RStudio) jest to, że jeśli klikniesz 

„Widok” i wybierzesz „Układ okienka”, zobaczysz następujący ekran, który może pomóc ci zdecydować, 

gdzie chcesz szyby podczas opracowywania. Możesz wybrać dokładnie, gdzie chcesz każdą część 

schematu rozwoju. 

 



W tym momencie jedno zastrzeżenie, ale to zastrzeżenie jest opcjonalne. Korzystając z RStudio, możesz 

ustawić, gdzie chcesz przechowywać swój projekt. Z doświadczenia wynika, że niektórzy analitycy nie 

zapisują swojego projektu ani nawet nie tworzą projektu, ale polegają na RStudio, aby robiło to 

automatycznie. RStudio zapisze pliki w głównym katalogu R, ale możesz je zapisać w bardziej 

konkretnym folderze, w którym będzie przechowywany materiał projektu. Metodą otwarcia nowego 

projektu i zapisania tego projektu jest wybranie „Nowy projekt” z menu Plik, a otrzymasz ten ekran. 

 

Wybór jest oczywisty, więc pozwolimy Ci zbadać, gdzie chcesz umieścić pliki projektu. Gdy to zrobisz, 

RStudio otworzy się w tym projekcie. Jeśli chcesz, aby otworzył inny projekt, zgadłeś, użyj opcji 

„Otwórz” w menu Plik. Ci, którzy wcześniej używali R, mogą preferować „podstawowy” ekran R bez 

pomocy RStudio, co jest doceniane. RStudio pokaże programowanie, które jest włączone do różnych 

kliknięć myszą, które zostaną pokazane później. Po pierwsze, importowanie danych jest kolejnym 

krokiem do uruchomienia RStudio (i Rattle). Aby zaimportować dane do RStudio, wybierz "Importuj 

zestaw danych" z menu Plik. Jest to pokazane na poniższym zrzucie ekranu. Upewnij się, że wybrano 

opcję „Z tekstu (readr)”, aby uwzględnić importowane pliki CSV. 

  

Po dokonaniu wyboru pojawi się następujący ekran z dużą ilością pustych pól tekstowych. Przejrzenie 

ich osobno pomoże zrozumieć te pola tekstowe. 



 

Ten ekran zawiera wiele elementów, ale głównym z nich jest górne pole tekstowe, w którym umieszcza 

się nazwę pliku, aby pobrać go z Internetu lub komputera. Na potrzeby tej książki skupimy się na już 

pobranych plikach, które istnieją na komputerze. Ten sam plik, którego użyto w poprzednich 

przykładach, czyli 1951 Tornado Tracking, zostanie użyty również tutaj. 

 

Po wstawieniu pliku do pola „Plik / URL”, zwykle za pomocą przycisku „Przeglądaj…”, plik pojawi się 

jako podgląd w dużym otwartym polu tekstowym. Zapalony analityk języka R może chcieć znać 

programowanie w tle, które znajduje się w prawym dolnym polu tekstowym. Jeśli ktoś ma R, można 

wyciąć i wkleić kod i uzyskać te same wyniki, z wyjątkiem tego, że plik zostanie zapisany w twoim pliku 

R, a nie w obszarze RStudio (w większości przypadków są one takie same, biorąc pod uwagę, że analityk 

instaluje oba R i RStudio w tym samym folderze). Po zaimportowaniu pliku do RStudio, analityk zobaczy 

plik w okienku plików, które w tym przypadku znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, pokazanym 

w następujący sposób, najpierw z ekranem głównym, a następnie z okienkiem plików. 



 

Jest tutaj pewne zastrzeżenie, które jest ważne podczas korzystania z RStudio. Gdy plik jest 

importowany do RStudio, staje się „tibble”. Jest to termin, który oznacza, że zestaw danych jest 

określonego typu i jako taki będzie wymagał pewnych pakietów R, aby szybko przeanalizować dane. 

Nie martw się, ponieważ tibble jest również analizowany przy użyciu konwencjonalnych narzędzi R, 

których można używać za pośrednictwem RStudio. 

IMPORT RATTLE 

R ma szczególnie solidny pakiet o nazwie Rattle, który jest tak użyteczny, że musi być oddzielony od R 

podczas opisywania importu (lub jakiejkolwiek innej funkcji w tym zakresie). Instalacja Rattle 

rozpoczyna się od panelu RStudio o nazwie "Pliki, wykresy, pakiety i pomoc" (dolny panel po prawej 

stronie). Jak pokazano na poniższym ekranie, zawiera kilka pakietów, które są już zainstalowane w 

aplikacji R, a następnie RStudio. Podczas pierwszej instalacji R i RStudio liczba pakietów będzie 

ograniczona do tych, które są zawarte w tej instalacji. Inne pakiety są instalowane oddzielnie lub są 

dołączane do innych pakietów w celu aktywacji instalowanego pakietu głównego. To wszystko brzmi 

niejasno, więc opisanie procesu instalacji Rattle powinno szybko to wyjaśnić. Pierwszym krokiem 

podczas instalacji pakietu jest upewnienie się, że karta „Pakiety” jest wybrana, jak pokazano poniżej. 

Pamiętaj, że to okienko znajduje się w prawym dolnym rogu środowiska pracy RStudio. Zwróć uwagę 

na przycisk „zainstaluj” w lewym górnym rogu ekranu. To jest ten, którego będziemy używać do 

instalowania pakietów. 



 

Po wybraniu „zainstaluj” pojawi się następujące wyskakujące okienko, pokazujące serwer CRAN, na 

którym pakiet jest przechowywany (i można go pobrać i zainstalować) wraz z pustym polem tekstowym 

dla pakietu. Zastrzeżenie: komputer musi być podłączony do Internetu lub ta część ulegnie awarii. 

Zacznij pisać Rattle w pustym polu tekstowym, a bez dokończenia słowa pojawi się „grzechotka”. 

Zauważ, że zaznaczona jest opcja „Zainstaluj zależności”. Jest to ważne, ponieważ wiele pakietów ma 

podpakiety, które są niezależne, ale do których ten pakiet ma linki, aby funkcjonować. Na razie 

pozostaw to w trybie domyślnym. 

 

Kliknij przycisk „Zainstaluj”, a w lewym dolnym panelu RStudio pojawi się lawina aktywności. To 

dobrze, ponieważ oznacza to, że RStudio znalazło serwer, na którym znajduje się pakiet, i pobiera oraz 

instaluje pakiet. 



 

Teraz, gdy Rattle został zainstalowany, jest jeszcze jeden krok, który należy wykonać, aktywując pakiet 

na R i RStudio. Jeśli analityk wpisze „Rattle” na ekranie bez ładowania paczki, wiadomość jest jasna. 

 

Rattle musi być załadowany do R, aby była aktywna. Zrobienie tego jest proste. Jednym ze sposobów 

jest wpisanie w R: 

>library (rattle) 

Innym jest użycie zakładki „pakiety” na ekranie w prawym dolnym rogu (w konfiguracji okienka 

wyświetlania tej książki) i zaznaczenie pola wyboru obok Rattle (jak pokazano na następnym ekranie). 

Ponieważ RStudio jest dołączone do R, kod pojawi się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w R. 



 

 

Poprzedni ekran pokazuje zakładkę Pakiety z zaznaczonym Rattle. W momencie, gdy analityk dokona 

tego wyboru, panel programowania ożyje w następujący sposób i załaduje pakiet Rattle wraz z 

wszelkimi zależnościami, które mogą pochodzić z pakietu, który nie został zainstalowany za pierwszym 

razem. Pod pewnymi względami R i RStudio przewidują, czego będzie wymagać analityk, zanim będą 

tego potrzebować. 

 

Aby aktywować Rattle, wpisz następujące polecenie w okienku programowania: 

>rattle() 



W tym momencie analityk zainstalował i załadował pakiet, więc Rattle pokaże pierwszy ekran w 

osobnym oknie, które będzie wyglądało tak: 

 

Ten ekran jest ekranem głównym Rattle, na którym wykonywane są funkcje narzędzia. Pierwszym 

krokiem jest zaimportowanie danych do tego narzędzia. W tym miejscu R i Rattle są połączone. Po 

zaimportowaniu danych do R (lub w tym przypadku RStudio), są one udostępniane wszystkim innym 

narzędziom, w tym przypadku Rattle. Aby zaimportować dane do Rattle, użyj pola „Nazwa pliku” na 

ekranie głównym w następujący sposób: 

 

W takim przypadku użycie przycisku opcji „Plik” zmusza do ujawnienia nazwy pliku w celu 

zaimportowania danych. Użyj tej samej lokalizacji danych, co w OpenOffice i upewnij się, że 

„Separator” to przecinek (ponieważ jest to plik CSV). Upewnij się również, że zaznaczona jest opcja 

„Nagłówek”, ponieważ te dane mają nagłówek. Jednakże, ponieważ dane zostały już załadowane do R, 

analityk może wybrać przycisk radiowy „Zestaw danych R” w następujący sposób, aby odsłonić zestaw 

danych już w R. Wybierz pierwszy plik i kliknij „Wykonaj” na pierwszym ikonicznym pasku narzędzi, a 

dane zostaną zaimportowane do Rattle. 



 

Bez względu na to, jak łatwo się to wydaje, zawsze są pewne zmiany w konfiguracji zestawu danych, 

aby uczynić go bardziej dostępnym dla Rattle. W takim przypadku po zaimportowaniu (wykonaniu) 

danych pojawi się następujący komunikat ostrzegawczy. Można to łatwo naprawić, wybierając tylko 

jedną zmienną ryzyka, zamiast wielu zmiennych, które wybrał Rattle. 

 

Ponieważ wybór, czy zmienna jest wejściową, docelową, ryzykiem, identyfikacją, ignorowaniem lub 

wagą, jest dokonywany jednym dotknięciem myszy, łatwo jest to naprawić, wybierając jedną zmienną 

jako ryzyko. Ale zanim to zostanie zrobione, konieczne jest małe wyjaśnienie, aby opisać różne typy 

zmiennych, które analityk będzie kojarzył z każdym z tych typów danych. Poniższa tabela zawiera krótki 

opis każdego z tych typów danych pobranych z CRAN. Kiedy używane jest słowo „dynamiczne”, oznacza 

to, że analityk może je zmienić za każdym razem, gdy przeprowadzany jest inny model lub ocena. 

Analityk po prostu zmienia wybór przycisku opcji i ponownie klika „Wykonaj”. Zbiór danych jest 

automatycznie zmieniany. Co jest ważne w tej ostatniej sekcji, to to, że za każdym razem, gdy analityk 

chce zmienić zmienne docelowe lub zmienne ryzyka, proste cofnięcie się do zestawu danych i 

wykonanie spowoduje zmianę zmiennych zestawu danych. W niektórych przypadkach, jak zostanie 

wyjaśnione w dalszej części tego tekstu, niektóre wykresy pozwalają na interaktywne zmiany, które 

automatycznie zmienią cel lub czynniki ryzyka w zbiorze danych. Najlepsze dopiero nadejdzie. 

Typ: Opis 

Dane wejściowe: zmienne niezależne 



Cel: zmienne zależne dependent 

Ryzyko: wartość dynamiczna używana na wykresach ryzyka 

Ident: mają unikalną wartość dla każdego rekordu 

Ignoruj : zmienne, które zostały usunięte 

Waga : zmienne, które są cenione wyżej niż inne zmienne, aby pokazać ich znaczenie 

Teraz, gdy plik jest zaimportowany do RStudio i Rattle, następnym narzędziem używanym do importu 

będzie KNIME. 

IMPORT DO KNIME 

KNIME to narzędzie do analizy danych opracowane w Europie i, zgodnie z doświadczeniem autora, 

łączy konwencjonalną analizę statystyczną z przepływem procesów inżynierii systemów. Narzędzie ma 

„węzły” lub moduły, które są niezależnymi mininarzędziami do analizy i transformacji, które 

umożliwiają rozbicie zestawu danych i przeanalizowanie tego zestawu danych na pożądane 

komponenty. Przed importem analityk musi pobrać aplikację KNIME. Pamiętaj, że to samo ostrzeżenie 

dotyczy tego narzędzia typu open source. Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe jest aktywne 

i aktywowane oraz że skanujesz plik wykonywalny przed aktywacją oprogramowania KNIME. 

Ostrożność jest tutaj ważna, ale narzędzie będzie warte całego tego wysiłku. Po ponad dwudziestu 

latach wykonywania analizy danych i nauczania tego samego, autor nigdy nie widział takiego narzędzia 

jak KNIME. Nie należy tego interpretować jako niezachwianego poparcia dla KNIME, ale w przypadku 

analizy danych narzędzie zapewnia szeroką gamę „węzłów”, które po umieszczeniu w procesie 

podobnym do schematu blokowego mogą zapewnić analitykowi ciągły strumień transformacji zbioru 

danych i analiza. Gorąco zalecamy każdemu analitykowi przynajmniej wypróbowanie tego 

oprogramowania, aby sprawdzić, czy odpowiada ono Twoim potrzebom. Instalacja jest stosunkowo 

łatwa. Wejdź na stronę KNIME (www.knime.com) i pobierz najnowszą wersję aplikacji. Na potrzeby tej 

książki wersja będzie 4.1.0, ale ta aplikacja ma kilka bardzo podstawowych funkcji, które nie ulegną 

zmianie w przewidywalnej przyszłości, więc przez jakiś czas nie martw się o aktualizacje tego tekstu. 

Jedno zastrzeżenie: jest to bardzo „głodna pamięci” aplikacja, dlatego wskazane jest posiadanie co 

najmniej 8 GB pamięci RAM, a jeśli komputer ma 12-16 GB, aplikacja będzie działać szybciej. Po 

pobraniu aplikacji i otwarciu jej pojawi się ten ekran powitalny. Może minąć kilka sekund, zanim to się 

pojawi i może nie zawierać wszystkich ikon, które są w tym, ale później zostanie to wyjaśnione. Po 

otwarciu aplikacji KNIME pojawi się następujący ekran z wieloma różnymi panelami. Na chwilę obecną 

w centrum uwagi będzie panel „repozytorium węzłów”. Poniższe zrzuty ekranu pokazują pierwszy 

ekran powitalny, cały obszar roboczy KNIME, a następnie panel repozytorium węzłów. Jedną z 

rekomendacji jest dokładne zbadanie narzędzia KNIME, ponieważ istnieje wiele sposobów łączenia 

tych węzłów lub modułów w jeden przepływ procesu, co zostanie zademonstrowane później z jednym 

lub dwoma z tych węzłów. 



 

 

Część „IO” repozytorium węzłów będzie tą, która zaimportuje zestaw danych do analizy. Ponieważ 

oryginalny plik był plikiem CSV, to jest to ten, który zostanie zaimportowany do KNIME. Poniższe ekrany 

przedstawiają proces wybierania i importowania danych. Proszę zwrócić szczególną uwagę na inne 

opcje dostępne do importu, aby zobaczyć mnóstwo opcji do wyboru z KNIME. 

 



Jak widać, „Czytnik CSV” jest jednym z węzłów KNIME. Węzeł jest aktywny w obszarze roboczym po 

kliknięciu i przeciągnięciu węzła do tego obszaru roboczego. Po zakończeniu obszar roboczy będzie 

wyglądał tak (z dodanym węzłem dla efektu). Węzeł „CSV Reader” (lub węzeł 1) ma żółty wskaźnik, co 

oznacza, że dane są niedostępne lub nie są „wyczyszczone”, co oznacza, że należy skonfigurować dane, 

aby zmieniły kolor na zielony. 

 

Jako notatkę, analityk może również nazwać obszar roboczy tak, jakby otwierał nowy projekt w R. 

Zostanie to omówione później; obecnie kliknij dwukrotnie węzeł „CSV Reader” po umieszczeniu go w 

głównym obszarze roboczym, a pojawi się ten ekran. Zauważ, że w konfiguracji jest kilka domyślnych 

opcji, w tym te w „Opcjach czytnika” i na razie są w porządku. Istotne jest, aby zaznaczone były „Ma 

nagłówek kolumny” i „Ma nagłówek wiersza”, a „Ogranicznik kolumny” pokazuje przecinek. 

 

W tym momencie następnym krokiem byłoby użycie przycisku „Przeglądaj…”, aby wyszukać na 

komputerze plik do zaimportowania. Gdy to zrobisz, ekran powinien wyglądać podobnie do poniższego 

obrazu. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zastosuj” lub „OK”, aby zaimportować dane. W tym momencie 

dane są importowane do KNIME. Zanim jednak klikniesz „Zastosuj”, zapoznaj się z innymi kartami, aby 

zobaczyć, w jaki sposób są one częścią ogólnej konfiguracji tego zbioru danych. Pierwsza zakładka to 

zakładka „Limit wierszy”, pokazana w następujący sposób. Ta karta pomoże analitykowi określić, które 

wiersze należy uwzględnić w zbiorze danych. Jest to jedna z podstawowych koncepcji nauki o danych, 

która polega na „zrozumieniu danych” (część CRISP-DM). Jeśli analityk nie rozumie, jakie wymagania 

są związane z danymi, trudno będzie określić, które dane są przydatne. W takim przypadku analityk 



może pominąć pierwszy wiersz lub wiersze zgodnie z zawartością danych, ograniczając liczbę wierszy 

do skanowania. 

 

Dlaczego analityk miałby to robić? Istnieją terminy związane z pobieraniem tylko części danych do 

analizy (takie jak „dane uczące”), ale wystarczy powiedzieć, że wykonanie analizy na części danych jest 

znacznie szybsze niż wykonanie jej na wszystkich danych, a ocena może nastąpić później na większej 

części danych. Ta zakładka pomaga wykonać tę funkcję bez większego wysiłku. Ten rodzaj 

dostosowywania konfiguracji to tylko jedna funkcja, która sprawia, że KNIME jest bardzo elastycznym 

produktem programowym. Na szczęście, ponieważ narzędzie jest open source, istnieje wiele witryn 

społecznościowych i współpracy, które pomagają opisać te ekrany i ich funkcje. Powodem tego jest to, 

że czasami analityk potrzebuje natychmiastowego powiązania funkcji z koncepcją statystyczną. 

Znajduje się to tutaj. 

 



Następna zakładka to zakładka „Kodowanie”, która jest pokazana w następujący sposób. Są chwile, 

kiedy pewne kodowanie tekstu jest ważne dla programowania lub innych wysiłków analitycznych. 

Analityk może nigdy nie zastosować tych ustawień, ale ważne jest, aby wiedzieć, gdzie się znajdują, na 

wypadek gdyby w zbiorze danych trzeba było zastosować kodowanie. W większości przypadków 

przycisk opcji „Domyślny” jest tym, który ma zastosowanie, więc nie ma potrzeby w tym momencie 

zmieniać tego wyboru. Jednak w przypadkach, gdy importowany jest surowy tekst, niektóre inne opcje 

mogą sprawić, że przejście do KNIME będzie płynniejsze i bardziej przydatne dla analityka. 

 

Następna zakładka to ta, która istnieje w całej aplikacji KNIME o nazwie „Zmienne przepływu”. Chociaż 

nie będzie to używane w tych aplikacjach statystycznych, można je wykorzystać w przyszłych 

przepływach węzłów. Są to wartości zdefiniowane przez analityka, które istnieją, aby każdy węzeł nie 

musiał być ustawiany indywidualnie, ponieważ odnoszą się do zbioru danych. Ta książka nie będzie się 

w to zagłębiać, ale strony internetowe KNIME dają więcej niż adekwatne wyjaśnienie użycia tych 

zmiennych. To, co zostanie powiedziane o zmiennych przepływu, to to, że analityk może je ustawić w 

polu tekstowym, które znajduje się obok każdej zmiennej. To „wymusi” zmienną w każdym z kolejnych 

węzłów na diagramie przepływu. Analityk musi pamiętać, że zmienne przepływu, raz ustawione i 

zastosowane, muszą zostać usunięte, a zestaw danych odświeżony za każdym razem, gdy przepływ jest 

wykonywany. Można to po prostu zrobić, klikając przycisk „Zastosuj” po każdej rekonfiguracji. Pojawi 

się komunikat informujący analityka, że węzeł został zmieniony, jak pokazano poniżej. 



 

Po kliknięciu „OK” zestaw danych będzie miał nową konfigurację, a przepływ musi zostać „ponownie 

wykonany”. W tym momencie konieczny jest przegląd podejścia „Stoplight” do KNIME. 

Podejście ze światłami stop 

Każdy węzeł w KNIME jest zarządzany przez patrzenie na węzeł, aby zobaczyć stan tego węzła. Jeśli 

węzeł ma „zielone” światło, węzeł został wykonany lub aktywowany w ramach przepływu. Poniższy 

węzeł „Czytnik CSV” ma zielone światło, co oznacza, że został  wykonany. Jeśli coś zostanie zmienione 

w „Konfiguracji” tego węzła, światło zmieni się na „żółte” lub będzie miało „trójkąt ostrzegawczy” 

poniżej węzła. Jeśli światło jest żółte, kliknięcie prawym przyciskiem myszy węzła i kliknięcie opcji 

„Wykonaj” spowoduje wykonanie węzła lokalnego (tego, który jest w tym czasie ogniskiem węzła). Aby 

wykonać WSZYSTKIE węzły dołączone do tego, na którym znajduje się fokus, przejdź do głównego 

paska narzędzi i kliknij ikonę „podwójnej strzałki” pokazaną w następujący sposób, aby wykonać 

WSZYSTKIE węzły dołączone do wybranego węzła. Jeśli węzeł ma trójkąt ostrzegawczy, oznacza to, że 

coś jest nie tak z węzłem, który „zasila” węzeł ostrzegawczy, albo coś jest nie tak z konfiguracją. 

Najlepszym sposobem zmniejszenia lub wyeliminowania tych węzłów ostrzegawczych jest upewnienie 

się, że konfiguracja w węźle dostarczania jest poprawna, testując węzeł poprzez kliknięcie prawym 



przyciskiem myszy węzła dostarczania i sprawdzenie wyniku tego węzła. Przykład tego jest 

następujący. 

 

 

Na poprzednim ekranie wybrana jest „Tabela plików”, ponieważ jest to wynik węzła. To pokaże tabelę, 

która jest wynikiem wykonania tego węzła. Po potwierdzeniu węzeł pokaże poprawną konfigurację dla 

przebiegu procesu. Jeśli jest niepoprawny, kliknij dwukrotnie węzeł, aby wyświetlić ekran konfiguracji, 

lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Konfiguruj…”, aby przejść do ekranu konfiguracji. 



TESTY STATYSTYCZNE 

STATYSTYKI OPISOWE 

Tematem często wprowadzanym w statystyce są statystyki opisowe. Wielu uczniów było już 

narażonych na wiele z nich, w tym średnią, medianę, tryby, wariancję i odchylenie standardowe. 

Zgodnie z obietnicą, my nie będziemy zagłębiać się w formuły na to, ani zmuszać ucznia do robienia ich 

ręcznie. Głównym powodem ich podania tutaj jest zastosowanie każdego narzędzia do analizy danych, 

aby pokazać te statystyki opisowe, miejmy nadzieję, z jedną funkcją w narzędziu. 

Excel 

Excel, jak omówiono wcześniej, ma tę magiczną funkcję zwaną Analysis ToolPak, która zapewnia 

analitykowi statystyki opisowe bez wprowadzania do aplikacji każdego obliczenia. Pierwszym krokiem 

jest otwarcie zestawu danych, a następnie otwarcie pakietu narzędzi Analysis ToolPak, jak pokazano 

na poniższych dwóch ekranach. 

 

 

Gdy analityk wybierze ikonę „Analiza danych” po prawej stronie poprzedniego ekranu (po wybraniu 

zakładki „Dane”), pojawi się wyskakujące okienko z wieloma opcjami korzystania z funkcji analizy 

danych. Ten, na którym koncentruje się ten rozdział, to wybór „Statystyki opisowe” (na niebiesko). 

Analityk wybierze tę opcję i kliknie przycisk OK, a pojawi się następny ekran. Od razu analityk zauważy, 



że jest wiele pustych miejsc do wypełnienia, ale nie stanowi to problemu, o ile istnieje zbiór danych, 

na którym można zastosować tę funkcję. 

 

Pierwszym pustym miejscem do wypełnienia jest kolumna lub kolumny, które należy rozwiązać w 

statystyki opisowe. Analityk może to zrobić ręcznie lub wybierając kolumny ze zbioru danych. Jest tu 

zastrzeżenie, które dotyczy głównie kolumn w stosunku do wierszy. Jeśli zestaw danych zawiera nazwy 

kolumn i dane idące w dół kolumny i TO są dane, które chcesz rozwiązać, upewnij się, że opcja „Grupuj 

według:” ma zaznaczony przycisk opcji „Kolumny”. Jeśli wybrana jest opcja „Wiersze”, analiza zostanie 

przeprowadzona według wiersza, a nie kolumny. Większość zestawów danych jest skonfigurowana lub 

zorganizowana według kolumn, dlatego przycisk opcji kolumny jest już zaznaczony. Po zakończeniu, 

następnym krokiem jest wypełnienie ekranu w następujący sposób, aby uzyskać opisowe statystyki dla 

TOR_LENGTH, które w zasadzie jest długością tornada od pierwszej obserwacji do rozproszenia. 

Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Statystyki podsumowujące”; w przeciwnym razie wyniki nie 

będą takie, jakich oczekuje analityk. 



 

W tym momencie konieczne jest jedno słowo ostrzeżenia. Domyślnym wyborem w „Opcjach wyjścia” 

jest wyznaczenie zakresu wyjściowego. Jeśli analityk to zrobi, wyniki będą w tym samym arkuszu, co 

zbiór danych. Może to spowodować wypchnięcie arkusza roboczego, tak że analityk będzie musiał 

przewinąć poza komórki zestawu danych, aby zobaczyć wyniki funkcjonalne. Zaleca się, aby zawsze 

używać opcji „Nowa warstwa arkusza roboczego:” i nadawać arkuszowi nazwę podobną do 

poprzedniego tytułu. Dzięki temu arkusz zestawu danych pozostanie tylko zestawem danych, zamiast 

dodawać niepotrzebne kolumny do tego arkusza. Kolejnym niezbędnym elementem jest pole wyboru 

„Poziom w pierwszym wierszu”, które jest ważne. Zwykle nagłówki kolumn (lub etykiety) są ważne przy 

nazywaniu każdej kolumny. Niezaznaczenie tego pola powie programowi Excel, że w pierwszym 

wierszu znajdują się dane, a nie nazwy. Może to okazać się niebezpieczne, jeśli w tym wierszu będą 

nagłówki kolumn. Zauważ, że w polu tekstowym obok „Poziom ufności dla średniej:” znajduje się 

„95%”, co wskazuje, że jeśli ten zestaw danych jest próbką większego zestawu danych, ta funkcja 

pokaże zakres, w którym będzie 95 % szans, że zawiera średnią. Zostanie to omówione w sekcji 

„Przedziały ufności” w następnej sekcji, ale wystarczy powiedzieć, że ważne będzie zaznaczenie tego 

pola i ustawienie go na 95% (ponieważ jest to konwencjonalny poziom ufności dla statystyk). „Kth 

Largest” i „Kth Smallest” zostały zaznaczone i oznaczone cyfrą „5”, aby zademonstrować, jak korzystać 

z tej opcji. Zasadniczo pokaże to wartości „5. największa” i „5. najmniejsza” w zbiorze danych. Może to 

być przydatne, jeśli analityk chciałby dowiedzieć się, jak dana wartość plasuje się wśród wszystkich 

innych wartości. Po kliknięciu przycisku "OK" w dodatkowym arkuszu w skoroszycie programu Excel 

pojawią się następujące elementy. Analityk od razu zauważy, że jest wiele terminów rozpoznawalnych 

i takich, które nie są rozpoznawalne. 



 

Ten wynik powinien dostarczyć analitykowi opisu danych, podobnie jak zobaczenie osoby powinno 

dostarczyć opis tej osoby. Ponownie, ta książka nie jest podkładem do statystyki, więc nie zagłębi się 

w szczegóły każdego z tych tytułów. Co najważniejsze, pamiętaj, że ta funkcja zapewni dobry podgląd 

zmiennej zestawu danych nawet przed utworzeniem jakichkolwiek wykresów lub wykresów. 

OpenOffice 

OpenOffice, chociaż podobny jak Excel, nie ma pakietu narzędzi Analysis ToolPak, który jest dostępny 

dla tego oprogramowania. W związku z tym uzyskanie takiego samego wyniku jak Excel wymaga więcej 

wysiłku. Pierwszym krokiem jest otwarcie arkusza kalkulacyjnego OpenOffice i otwarcie zestawu 

danych, który został zaimportowany w ostatnim kroku. Wynik powinien wyglądać jak na poniższym 

ekranie: 

 

W tym momencie statystyki opisowe będą obejmować następujące pozycje: 



1. Średnia 

2. Mediana 

3. Tryb 

4. Odchylenie standardowe 

5.Kurtoza 

6. Pochylenie 

7.Minimum 

8.Maksymalna 

9. Poziom ufności dla środniej 

Wszystkie poprzednie pozycje były częścią statystyk opisowych zawartych w pakiecie Excel Analysis 

ToolPak. Tak jest w przypadku OpenOffice. Jednak postępuj zgodnie ze wzorami, a to sprawia, że jest 

powtarzalny. Pierwsza formuła będzie oznaczać średnią (lub średnią). Formuła będzie wyglądać tak po 

umieszczeniu w pasku formuły OpenOffice: 

=AVERAGE(AH2:AH270) 

Formuła ta powinna być umieszczona za komórką AH270, aby zapobiec wszelkim cyklicznym 

obliczeniom. Kolejne wzory należy umieszczać po (niższym) obliczeniu MEAN. W tym momencie 

konieczne jest jedno słowo ostrzeżenia. Upewnij się, że AH2:AH270 jest odniesieniem bezwzględnym 

(znaki dolara przed AH2 i AH270 mają wyglądać tak - $AH$2 i $AH$270). Uniemożliwi to uwzględnienie 

średniego wyniku w obliczeniach poniżej i tak dalej. Wzory powinny wyglądać następująco: 

=MEDIAN($AH$2:$AH$270) 

=MODE($AH$2:$AH$270) 

=STDEV($AH$2:$AH$270) 

=KURT($AH$2:$AH$270) 

=SKEW($AH$2:$AH$270) 

=MIN($AH$2:$AH$270) 

=MAX(AH2:AH270) 

=CONFIDENCE(0.95;AH274;269) 

Wyniki tych obliczeń są następujące (po lewej). Obok tych wyników są wyniki z Excela (ekran po 

prawej). To jest ważne! Jak wypada porównanie wyników? Czy są one zasadniczo różne, czy 

stosunkowo podobne? To jest teraz, aby zweryfikować dokładność narzędzia. 



 

 

Najbardziej zauważalna jest duża rozbieżność między poziomami ufności OpenOffice i Excel. Po 

przejrzeniu formuł, „alfa”, która jest pożądana w OpenOffice, to różnica między „1” a poziomem 

ufności, co oznacza, że w przypadku OpenOffice właściwa liczba to „0,05” (lub 1 – 0,95), NIE „.95” 

zgodnie z pierwotnym zgłoszeniem. Po zmianie tej formuły (zilustrowanej w następujący sposób) wynik 

Poziomu ufności również znajduje się poniżej formuły. Rozbieżność już nie istnieje. Należy o tym 

pamiętać - nie każda formuła jest dokładnie taka sama w programie Excel i OpenOffice. 

=CONFIDENCE(0.05;AH274;269) 

 

Inną różnicą między programem Excel a OpenOffice jest to, że każde oddzielenie w formule musi być 

wykonane za pomocą „”, w programie Excel i „;” w OpenOffice. Analityk otrzyma komunikat o błędzie, 

gdy w OpenOffice zostanie użyty niewłaściwy symbol. Ostrzeżenie ma na celu złagodzenie niepokoju 

analityków, którzy zwykle czują, że w przypadku pojawienia się błędu występuje problem z 

oprogramowaniem. W takim przypadku łatwo jest zmienić przecinek na średnik. Z formułowaniem 

statystyk opisowych w Excelu i OpenOffice, RStudio/Rattle i KNIME będą nieco trudniejsze, ale z 

pewnością nie nie do pokonania. Najpierw jest RStudio, a potem KNIME. 

RStudio/Rattle 

Pierwszym krokiem jest proste otwarcie aplikacji RStudio i pakietu Rattle, jak wspomniano w sekcji 

Importowanie danych, aby otrzymać na następujący ekran. 



 

Zwróć uwagę na „Roles noted” na dole tego ekranu. Analityk może wybrać dowolny cel do określenia 

statystyk. W tym przypadku „TOR_LENGTH” zostało wybrane tak, aby było zgodne z tą samą zmienną, 

która została użyta w poprzednich sekcjach/narzędziach. Proszę zwrócić uwagę na zaznaczoną część 

ekranu oznaczoną jako „Partycja”. Oznacza to, że Rattle automatycznie podzieli dane na wartości 

procentowe do treningu i walidacji; w tym przypadku 70% danych zostanie wykorzystanych do 

szkolenia. Ten próbkowany zbiór danych nie jest całym zbiorem danych, ale jest automatycznie 

wybierany losowo, aby analityk mógł przetestować różne funkcje na próbce zbioru danych, zamiast 

używać całego zbioru danych. W przypadku małego zestawu danych nie jest to konieczne, ale w 

przypadku większych zestawów danych jest to nie tylko korzystne, ale konieczne, aby zaoszczędzić czas 

obliczeniowy. W tym przypadku pole to jest zaznaczone, ale odznacz to pole (pokazane w następujący 

sposób), aby statystyki opisowe były wykonywane tylko dla całego zestawu danych, aby zachować 

spójność z innymi sekcjami. 



 

Po osiągnięciu tego ekranu następnym krokiem byłoby upewnienie się, że kliknięto „Wykonaj”, aby 

zablokować zestaw danych i zmienne. Po zakończeniu wybierz przycisk radiowy obok zakładki "Dane" 

o nazwie "Eksploruj". Pojawi się następujący ekran: 

 



Zwróć uwagę na poprzednim ekranie, które przyciski radiowe są zaznaczone i pola, które są 

zaznaczone. Ta kombinacja zapewnia analitykowi najwięcej informacji po kliknięciu ikony „Wykonaj”. 

W tym przypadku zapewnia wiele różnych wyników podobnych do tych, które zostały wygenerowane 

zarówno przez Excel, jak i OpenOffice. Przechodzenie ekran po ekranie pokaże te wyniki w bardziej 

zorganizowany sposób. Kilka pierwszych części ekranu statystyk opisowych w Rattle pokazuje kolumnę 

ze wszystkimi różnymi statystykami podsumowującymi, która jest prawie podobna do ekranów Excela 

i OpenOffice. Ekran Excela jest umieszczony obok ekranu podsumowania wyników Rattle, aby pokazać 

podobieństwa. Ponownie wydaje się, że liczby pasują do oryginalnych wyników programu Excel, który 

weryfikuje algorytm (jak dotąd) we wszystkich różnych narzędziach. To coś dobrego! Spójność jest 

kluczem do statystyk, więc posiadanie tych samych wyników świadczy o spójności. Jedyny wynik, który 

jest nieco inny, to kurtoza, ale jest to prawdopodobnie spowodowane zaokrągleniem w obliczeniach i 

brakiem zainteresowania analityka danych. W poniższej tabeli przedstawiono definicję każdej nazwy 

wierszy w wyniku Rattle. Aspekty, które są bardzo interesujące i szczególnie interesujące, to „LCL” i 

„UCL”, które są uwzględnione w wyniku Rattle. Oznacza to „Niższy poziom ufności” i „Wyższy poziom 

ufności”, które są takie same jak „95% poziom ufności” w programie Excel. Ponieważ wygląda to 

inaczej, weź średnią i dodaj "95% poziom ufności" z Excela, a następnie weź średnią i odejmij "95% 

poziom ufności" od Excela, a otrzymasz odpowiednio UCL i LCL. Rattle prezentuje ten sam wynik w inny 

sposób. Proszę, nie pozwól, aby to cię rzuciło jako analityka. Różne narzędzia mogą prezentować wyniki 

w różny sposób, ale nie oznacza to, że są one niespójne w rezultacie, tylko różnią się formatem. 

 

Nazwa wiersza: Definicja 

Nobs: liczba obiektów 

NA: Brakujące dane 

Minimum: minimalna wartość 

Maximum: wartość maksymalna 

1. Quatile : Pierwszy kwartyl (25. percentyl) 

3. Quatile : trzeci kwartyl (75. percentyl) 



Mean : arytmetyczne centrum danych 

Median: Fizyczne centrum danych 

Sum : Wartości addytywne wszystkich danych 

SE mean : błąd standardowy (odchylenie standardowe/ pierwiastek kwadratowy obiektów) 

LCL Mean: Niższy poziom ufności średniej 

UCL Mean: Górny poziom ufności średniej 

Variance: suma kwadratów różnicy między każdą wartością a średnią 

Stdev : odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z wariancji) 

Skewness : Dodatni oznacza skos w prawo, ujemny oznacza skos w lewo, 0 oznacza rozkład normalny 

(lub bliski) 

Kurtosis: „szczyt” danych (wyższa wartość oznacza ostrzejszy szczyt) 

Jak dotąd porównanie wszystkich wyników wydaje się wskazywać na bardzo małe rozbieżności, które 

mogą być spowodowane rodzajem formuły lub zaokrągleniem tej formuły. Na szczęście narzędzia są 

spójne w swoich głównych liczbach, co mówi, że użycie kilku narzędzi do weryfikacji wyników jest 

czymś, co wymaga dalszej eksploracji. 

KNIME 

KNIME ma charakter modułowy, więc korzystanie z węzła, który zapewni statystyki opisowe, jest 

najlepszym sposobem na jak najłatwiejsze wykonanie tej funkcji. Przed tym krokiem należy 

przygotować pewne dane. Pierwszym krokiem jest otwarcie KNIME do nowego projektu lub takiego, 

który już zapisałeś, jak pokazano. 

 

Jak widać, analityk może dodać do obszaru roboczego dowolne węzły, które są dostępne w KNIME. Ale 

który dodać? Gdzie są informacje o tym węźle? Odpowiedzi są dostępne bezpośrednio w obszarze 

roboczym aplikacji KNIME. Wybierz węzeł „Statystyki” znajdujący się w części „Statystyki” kategorii 

węzłów „Analytics”. Lokalizacja jest pokazana w następujący sposób. Po zlokalizowaniu węzła kliknij 

lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj, przeciągając węzeł do obszaru roboczego. Po przeniesieniu 

węzła połącz węzły, klikając i przytrzymując „czarny trójkąt” znajdujący się po prawej stronie węzła 

„Czytnik CSV” i połącz go z węzłem „Statystyki”. Obszar roboczy jest teraz gotowy do pełnienia funkcji 

węzła. 



 

Po umieszczeniu i połączeniu węzłów kliknij dwukrotnie węzeł „Statystyki”, a pojawi się ten ekran. Ten 

ekran wykonuje statystyki opisowe dotyczące zmiennej lub zmiennych wybranych przez analityka. W 

tym przypadku zostanie wybrane tylko „TOR_LENGTH”, aby zachować spójność z innymi funkcjami 

narzędzia. Sposobem na wyczyszczenie prawej strony ekranu (tam, gdzie istnieją zmienne, które 

analityk chce ocenić) jest kliknięcie na podwójną strzałkę w lewo (<<), a następnie po lewej stronie 

ekranu wybierz tylko TOR_LENGTH, przesuwając ją w prawo stronie ekranu, klikając pojedynczą 

strzałkę w prawo (>). Teraz węzeł jest skonfigurowany ze zmienną, ale inne przygotowania należy 

ustawić przed kliknięciem „Wykonaj”. 

 

Zwróć uwagę na dwa pola tekstowe poniżej ekranów wyboru. Oznaczają one maksymalną liczbę 

różnych wartości i maksymalną liczbę wartości w zmiennych, które wybrał analityk. Jeśli jest więcej niż 



20 różnych wartości, KNIME zignoruje je. Korzystna może być zmiana tej wartości na wyższą, aby 

uwzględnić większą liczbę zmian wartości w przypadku, gdy w zmiennej lub kolumnie występują 

unikalne wartości. W takim przypadku zmiana na 100 powinna wystarczyć dla TOR_LENGTH. Drugi blok 

jest wystarczający, ponieważ liczba wierszy w tym zbiorze danych wynosiła około 300, więc liczba 

umieszczona w tym bloku powinna więcej niż pokrywać tę kolumnę. Po zakończeniu przejdź do 

następnej zakładki „Histogram”, która będzie wyglądać jak poniższy ekran. Nie ma tu wiele do zmiany, 

chyba że analityk potrzebuje więcej miejsca na piksele lub większego obrazu. Ekran zostanie domyślnie 

ustawiony na SVG, ale w razie potrzeby można go zmienić na PNG. Poznaj oba, aby zobaczyć, który 

będzie pasował do Twojej prezentacji lub artykułu. 

 

Gdy wszystkie ekrany spełnią potrzeby analityka, kliknij OK lub Zastosuj, a może pojawić się komunikat 

informujący, że węzeł został zmieniony i pytający, czy analityk chce tej zmiany. Kliknij ponownie OK, 

jeśli pojawi się ten komunikat i chcesz zmienić węzeł. Konieczna jest tu jedna uwaga. Na pierwszym 

ekranie analityk zauważy, że blok oznaczony „Oblicz wartości mediany” nie jest zaznaczony. Jest to 

zgodne z projektem, ponieważ obliczanie wartości mediany jest żmudne obliczeniowo, zwłaszcza w 

przypadku wielu zmiennych. Niestety na potrzeby tej demonstracji wartości mediany są częścią 

statystyk opisowych, które są niezbędne, więc ten blok będzie musiał zostać sprawdzony. Po 

zakończeniu konfiguracji analityk powinien zobaczyć węzły „CSV Reader” i „Statystyka” w konfiguracji 

przepływu połączonej z wyjściem CSV Reader do Statystyki. Klikając na „podwójną zieloną strzałkę” 

(zilustrowaną w następujący sposób), analityk wykona wszystkie węzły, a zielone światła powinny 

pojawić się na wszystkich węzłach, jak na ekranie za ilustracją z podwójną zieloną strzałką. 



 

Jeśli analityk kliknie prawym przyciskiem myszy węzeł „Statystyki”, zobaczy możliwość wyświetlenia 

tabeli podsumowania przedstawionej w następujący sposób. To przedstawi wynik analitykowi funkcji, 

która właśnie została wykonana. Poniżej znajduje się zarówno ten ekran, jak i ekran wyników. Gdy 

pojawi się tabela, analityk zauważy, że tabela zawiera wszystkie różne zmienne. Jeśli analityk przewinie, 

aby zobaczyć TOR_LENGTH, pokaże te same wyniki, co inne narzędzia. 

 

 

SKUMULOWANE WYKRESY PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

Chociaż wykres skumulowanego prawdopodobieństwa jest w bardzo szczątkowy sposób omówiony w 

większości klas statystycznych, jest bardzo przydatnym sposobem prezentowania danych, aby pokazać, 

gdzie pojawiają się główne problemy. Na przykład, jeśli menedżer chciałby zobaczyć, które działy mają 

najwięcej płatnego czasu wolnego (PTO) rocznie, może użyć tego wykresu, aby określić, które działy (i 

które miesiące) wydają się mieć najwięcej skłonność pracowników do WOM. Zawsze mnie dziwiło, że 

wykonując tę funkcję statystyczną, głównymi miesiącami dla WOM były nie grudzień czy styczeń, ale 

bardziej w kierunku wiosny i jesieni. Korelowało to z ukończeniem studiów (studia i liceum), a także z 



meczami piłki nożnej (w szczególności meczami wyjazdowymi). W sumie jest to przydatne w wielu 

branżach, od banków po produkcję metali. W tej książce omówimy każde narzędzie za pomocą tego 

samego zestawu danych, który był używany przez cały czas, i skupimy się na dwóch zmiennych, 

TOR_LENGTH i MONTH_NAME, aby sprawdzić, czy tornada występują najczęściej w określonych 

miesiącach i użyć wykresu prawdopodobieństwa, aby pokazać te dane. 

Excel 

Excel posiada już istniejącą funkcję przygotowaną dla wykresów skumulowanego 

prawdopodobieństwa, inaczej zwanych wykresami Pareto. Analityk nie musi przechodzić przez tabelę 

przestawną ani wykres i może automatycznie utworzyć wykres z wybranego zbioru danych. Jak 

wspomniano wcześniej, analityk powinien wybrać dwie kolumny, które zostaną przedstawione na 

wykresie, a mianowicie TOR_LENGTH i MONTH_NAME. Aby to zrobić, wybierz pierwszą kolumnę i 

przytrzymaj klawisz „CTRL” podczas wybierania drugiej kolumny. Po zakończeniu wybierz „Wstaw” z 

głównego paska narzędzi i wybierz „Zalecane wykresy”. Spowoduje to wyświetlenie następującego 

ekranu. 

 

W tym momencie wybierz zakładkę „Wszystkie wykresy” (po prawej stronie wybranej zakładki), a 

zobaczysz następujący ekran. 



 

Po wybraniu „Histogram” z lewego menu na prawym ekranie w lewej górnej kolumnie pojawią się dwa 

podrzędne opcje. Ten po lewej to konwencjonalny histogram, a ten po prawej to wykres 

skumulowanego prawdopodobieństwa. Wybierz ten po prawej, a gotowy wykres pojawi się w 

podglądzie, jak pokazano. 



 

Kliknij OK, a pojawi się wykres, ale co to znaczy? Interpretacja jest taka, że w niektórych miesiącach 

występują większe długości tornad (w zasadzie dłuższe tornada) niż w innych. Aby wykonać 

konwencjonalny pomiar Pareto, patrz dalej, aż osiągniesz 80%, a to pokaże miesiące, w których 

powstają 80% dłuższych tornad. Miesiące to czerwiec, luty, maj, sierpień i kwiecień. Pamiętaj, że 

uwzględnia to tylko rok 1951. Analityk może teraz zrobić podobny wykres ze stanami i zobaczyć stany 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie występuje 80% dłuższych tornad. Spróbuj, a będziesz zszokowany 

stanami, które mają dłuższe tornada. Nie takie, jakich byś się spodziewał! Magia analizy zbiorów 

danych. 

 

OpenOffice 

OpenOffice nie ma „magicznego” przycisku, który posiada Excel, ale ma możliwość tworzenia wykresu 

skumulowanego prawdopodobieństwa w ramach możliwości tabeli przestawnej. Pierwszym krokiem 



jest otwarcie OpenOffice i upewnienie się, że ten sam zestaw danych, który został załadowany do 

Excela, jest załadowany w OpenOffice. Ekran w tym momencie powinien być taki sam jak ten: 

 

Następnym krokiem do zrobienia jest wstawienie wykresu przestawnego (tak jak w Excelu), aby 

zastosować podejście „grupuj według” do danych i włączyć funkcję skumulowanego 

prawdopodobieństwa. Znajduje się w obszarze „Dane” głównego paska narzędzi i jest pokazane w 

następujący sposób. Wybierz „Tabela przestawna”, a następnie „Utwórz”, po czym pojawi się następny 

ekran. 

 



W tej sytuacji przycisk radiowy „Bieżący wybór” będzie domyślnym; kliknij OK, aby wyświetlić tabelę w 

następujący sposób. 

 

Na tym ekranie jest dużo aktywności, ale pierwszym krokiem jest upewnienie się, że informacje pod 

przyciskiem „Więcej” są poprawne. Upewnij się, że „Wybór z” reprezentuje dane, które chcesz 

umieścić na wykresie przestawnym, a „Wyniki do” dotyczą nowego arkusza. W ten sposób dane nie 

zostaną „podkute” w tym samym arkuszu, co inne dane. Przeglądaj „pola wyboru”, aby pasowały do 

konfiguracji analityka, aby uzyskać jak najwięcej analizy dla funkcji. Następnie skonfiguruj tabelę 

przestawną w następujący sposób dla tego przykładu. Rozumowanie jest takie, że wymagane jest 

zrozumienie, w jaki sposób długość tornada jest związana z miesiącem roku. Analityk umieści 

„MONTH_NAME” w polach wiersza i „TOR_LENGTH” w polach danych w następujący sposób. 

 

Zauważ, że TOR_LENGTH ma „Sum” po lewej stronie nagłówka kolumny. Suma jest doceniana, ale 

średnia długość tornada jest tym, gdzie znajduje się prawdziwe zapotrzebowanie. Aby zmienić „Suma” 

na „Średnia”, kliknij lewym przyciskiem myszy szary pasek oznaczony „Sum-TOR_LENGTH” i spójrz w 

prawo, aby zobaczyć ciemnoszary wybór „Opcje…”. Kliknij tę alternatywę, a pojawi się następujący 

ekran. Wybierz „Średnia” i kliknij OK, aby zmienić etykietę na TOR_LENGTH. W tym momencie kliknij 

OK, a dane pojawią się jako zwykły zestaw danych o długości zaledwie miesiąca i tornada. 



 

Teraz analityk musi powrócić do swojej wiedzy o Excelu, zanim Excel mógł umieścić tę samą zmienną 

w wierszach do różnych celów. OpenOffice na to nie pozwala, ale część pracy jest już wykonana. 

Analityk musi posortować dane liczbowe w porządku malejącym, aby pokazać tę samą sekwencję 

miesięcy, co w Excelu. Ten ekran wygląda następująco: 

 

To, co zostało dotychczas osiągnięte, to tylko część wymagań dotyczących wykresu skumulowanego 

prawdopodobieństwa. Gdy to zrobisz, dodaj jeszcze dwie kolumny i wykonaj sumę bieżącą; formuły są 

pokazane na następnym ekranie dla sumy bieżącej i procentu biegu. Po zakończeniu następnym 

krokiem będzie wstawienie wykresu, aby poprawnie wyświetlić wyniki. 



 

 

Istnieje kilka czynności konfiguracyjnych, które należy wykonać, zanim analityk otrzyma takie same 

wyniki, jak w programie Excel. Teraz przyjrzyjmy się bliżej niezbędnym krokom. Pierwszym krokiem jest 

użycie paska narzędzi „Wstaw” do wstawienia wykresu; w tym przypadku normalny wykres słupkowy 

jest w porządku, ale istnieje złożony wykres słupkowy przedstawiony w następujący sposób, który 

działa bardzo dobrze w tej sytuacji. Po wybraniu tej opcji pojawi się następny ekran pokazujący różne 

opcje wykresów. 



 

 

Po wybraniu wykresu kolumnowego i liniowego przejdź do „2. Zakres danych”, aby zobaczyć zakres 

danych zawartych na wykresie. 

 

Wygląda na to, że dane są zgodne z oczekiwaniami, ale należy usunąć niektóre dane, aby tabela była 

„czystsza”. W takim przypadku przejdź do „3. Seria danych”, aby wyświetlić wszystkie serie znajdujące 

się na wykresie. 



 

Gdy analityk przegląda wykres i tabelę, wskazane byłoby usunięcie kolumny E, która nie ma wpływu na 

tabelę, oraz kolumny C, która jest tylko sumą bieżącą, pozostawiając kolumnę B, która pokazuje w 

porządku malejącym długości tornada według miesiąca i kolumnę D, która jest wartością procentową 

tych długości. Usunięcie ich jest proste - wybierz kolumnę i kliknij przycisk „Usuń”. Gotowy ekran 

wygląda następująco: 

 

W tym momencie analityk musi zwrócić uwagę na wykres, który teraz pokazuje, co wydaje się być tylko 

jednym elementem. Powodem tego jest to, że najwyższa wartość drugiego elementu wynosi 100 

(100%) i nie pojawia się w zakresie liczb. Analityk będzie musiał utworzyć oś pomocniczą dla tego 

procentu, co umożliwi pojawienie się danych. Następnym krokiem będzie ustalenie osi drugorzędnej. 

Odbywa się to poprzez ustanowienie najpierw wiersza procentu bieżącej sumy (kolumna D). Kliknij 

prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz „Typ wykresu”, jak pokazano: 



 

Wykonując tę funkcję, analityk pokaże żółtą linię, która przechodzi przez oś x. Ten wiersz przedstawia 

procentową sumę bieżącą. Celem jest, aby ta linia była wyświetlana na tym samym wykresie, co 

kolumny. Kliknij dwukrotnie żółtą linię, a pojawi się następujący ekran. Upewnij się, że przypisujesz tę 

linię do „drugiej osi y”, ponieważ celem jest wyświetlenie zarówno nieprzetworzonych liczb, jak i 

wartości procentowych na tym samym wykresie. 

 



Spowoduje to wyświetlenie poniższego wykresu, który nie pokazuje prawdziwych wartości 

procentowych, ale większe prawdopodobieństwo od 0 do 1. Aby zmienić to na wartości procentowe, 

kliknij dwukrotnie liczby po prawej stronie, a pojawi się ten ekran. 

 

Kliknij zakładkę „Liczby” i usuń zaznaczenie pola wyboru „Format źródłowy”, a następnie wybierz 

„Procent” z listy po lewej stronie. Kliknij OK, a pojawi się następujący wykres. 

 

W tym momencie zapoznaj się z niektórymi innymi funkcjami na wykresie, aby zredukować liczby w 

celu wyeliminowania dodatkowego miejsca u góry wartości, tak aby wykres wyglądał jak następujący. 

Spory nakład pracy, ale ten sam wynik. Gdy analityk praktykuje tę funkcję, stanie się ona drugą naturą. 



 

R/RStudio/Rattle 

Proces tworzenia wykresów w Rattle jest bardzo prosty. Jednak proces tworzenia wykresu podobnego 

do tych, które zostały omówione, jest znacznie bardziej skomplikowany. Ponieważ proces tworzenia 

konwencjonalnych wykresów jest prostszy, podmiot powinien nieco zboczyć z głównej drogi dla tego 

narzędzia w tej konwencji. W Rattle znajduje się zakładka „Eksploruj”, która zapewnia analitykowi 

wiele różnych funkcji. Jednym z nich jest „Dystrybucja”, która oferuje analitykowi szeroki wachlarz 

wizualizacji danych i razem może zrobić to samo, co wykres skumulowanego prawdopodobieństwa 

przedstawiony w poprzednich sekcjach. Pierwsza dystrybucja to wykres „Skumulowany”, który jest 

wystarczająco prosty do wybrania za pomocą pola wyboru w obszarze „Dystrybucje”, który jest 

pokazany w następujący sposób. 

 

Na tym ekranie znajduje się rozwijane pole „Grupuj według:”, w którym analityk może wybrać zmienną, 

według której pogrupowana jest główna zmienna kategorialna, tak samo jak w tabeli przestawnej. W 

tym przypadku zmienna liczbowa TOR_LENGTH nie jest sparowana z żadną inną zmienną. Innymi 



słowy, wynikowy wykres przedstawiony poniżej nie ma związku z MONTH_NAME, jak w poprzednich 

sekcjach. 

 

Poprzedni wykres pokazuje, że około 80% tornad ma długość poniżej 15, ale nie wiąże się to z długością 

MONTH_NAME. Istnieje wykres relacji, który to przedstawia, ale nie w taki sam sposób, jak w 

poprzednich sekcjach. To jest pole wyboru „Pary”, w którym analityk może wybrać zarówno 

TOR_LENGTH, jak i MONTH_NAME w następujący sposób: 

 

Aby uzyskać prawdziwy skumulowany wykres prawdopodobieństwa, będzie musiała zostać 

zakończona transformacja danych, a programistyczne wykresy danych będą musiały mieć miejsce w 

celu uzyskania czegoś podobnego do poprzednich wyników. Aby to zrobić, analityk będzie musiał 

polegać na RStudio w celu przeprowadzenia tej sekcji, a nie na Rattle. Zachęcamy analityka do zbadania 

większej liczby rozkładów Rattle i podobnych funkcji, aby zobaczyć je osobno. W międzyczasie wróć do 

RStudio i wykresu skumulowanego prawdopodobieństwa. Pierwszym krokiem do zrobienia jest 

zaimportowanie zestawu danych do RStudio, co zostało omówione w sekcji Importowanie danych. 

Następnym krokiem jest wyizolowanie zmiennych, których chcemy użyć w naszym wykresie 



skumulowanego prawdopodobieństwa, czyli MONTH_NAME i TOR_LENGTH. RStudio zapewnia bardzo 

ładne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które domyślnie znajduje się w lewym dolnym 

rogu ekranu. Poniższy ekran pokazuje niektóre z programów wykonanych w celu wyizolowania 

zmiennych i utworzenia skumulowanej surowej sumy długości tornada. Wynikowa tabela jest 

następująca wraz z programowaniem. 

 

xyz<-xy%>%group_by(MONTH_NAME)%>% 

summarize(TOR_LENGTH=sum(TOR_LENGTH)) 

To, co osiąga poprzednie programowanie, to grupowanie danych według MONTH_NAME i 

TOR_LENGTH, sumowanie surowych długości tornada i grupowanie ich według miesięcy, podobnie jak 

miało to miejsce w tabelach przestawnych w poprzednich sekcjach. Teraz przychodzi zadanie 

wykonania skumulowanego procentu, a następnie wykreślenia go w RStudio. Wyniki zależą od dodania 

kolumny z skumulowanymi sumami, a następnie wzięcia tych sum i zamiany ich na wartości 

procentowe. Ekran i programowanie pokazują tabelę niezbędną do sporządzenia wykresu 

skumulowanego prawdopodobieństwa. Teraz nadchodzi trudna część. Wszystko w tabeli jest 

dokładnie takie, jak powinno być podczas tworzenia wykresu w aplikacjach takich jak Excel lub 

OpenOffice. Niestety, R nie jest stworzony dla wykresów, które mają dwie osie y, co należy zrobić w 

tym konkretnym przypadku. Dlatego nadszedł czas na dalsze programowanie, aby poprawnie 

wyświetlić ten wykres. Wyzwaniem jest zrobienie tego tak, aby wynik odzwierciedlał wyniki z innych 

narzędzi. 

 



> xyzsort[,"TOR_LENGTH_CUM"]<-cumsum(xyzsort$TOR_LENGTH) 

> xyzsort[,"TOR_LENGTH_PROB"]<-cumsum(xyzsort$TOR_LENGTH/1195.3) 

> xyzsort[,"TOR_LENGTH_PROB"]<-cumsum((xyzsort$TOR_LENGTH/1195.3)*100) 

> install.packages("latticeExtra") 

 

Poprzedni wykres jest dość zbliżony do poprzednich wykresów skumulowanego prawdopodobieństwa, 

ale jest miejsce na pewne formatowanie. Jest dużo miejsca na eksplorację R, RStudio i Rattle, a my 

pozwolimy analitykowi kontynuować dostrajanie tej aplikacji. Programowanie do uzyskania tego 

wyniku jest następujące, a zasoby do tych wskazówek programistycznych znajdują się w sekcji 

Referencje. 

xy<-StormEvents_details_ftp_v1_0_d1951_c20160223_FIXED 

COMMENT: Using "xy" as variable for imported dataset 

xyz<-xy%>%group_by(MONTH_NAME)%>%summarize(length=sum 

(TOR_LENGTH)) 

COMMENT: This acts like a Pivot Table, taking the tornado length (TOR_LENGTH) and grouping them 

by month (MONTH_NAME) 

xyzsort<-arrange(xyz,desc(xyz$TOR_LENGTH)) 



COMMENT: This sorts the tornado lengths in the dataset 

xyzsort[,"TOR_LENGTH_CUM"]<-cumsum(xyzsort$TOR_LENGTH) 

COMMENT: This allows the cumulative sum of the tornado lengths after the arranging 

mnum<-c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

COMMENT: This provides for the row number that is associated with the MONTH_NAME (caution: This 

means that "1" = June, NOT January as the row sequence makes a difference.) 

obj1<-xyplot(xyzsort$TOR_LENGTH ~ mnum, xyzsort,type="h",lwd=50) 

COMMENT: This requires the "LATTICEXTRA" package be installed and sets up the first series for the 

chart. The "h" type mean histogram 

obj2<-xyplot(xyzsort$TOR_LENGTH_PROB ~ mnum, xyzsort,type="l",lwd=2,col="steelblue") 

COMMENT: This also requires the LATTICEXTRA package and sets up the second series for the chart. 

The "l" (lower case L) type is line. 

doubleYScale(obj1,obj2, add.ylab2=TRUE,use.style=FALSE) 

COMMENT: This provides the dual y-axis that you need for the chart and plots one as bar chart and 

the second (cumulative) as line chart 

Tak, jest to bardzo skomplikowane, ale dopóki R nie zapewni automatycznego wykresu 

skumulowanego prawdopodobieństwa, jest to tylko jeden z wielu sposobów programowania do 

wykonania tej aplikacji. Niestety w tym przypadku programowanie jest nie tylko konieczne, ale wręcz 

wymagane. Na szczęście istnieje wiele referencji dla większości tego typu aplikacji. Zapoznaj się z nimi 

za pomocą ulubionego narzędzia wyszukiwania. 

KNIME 

Narzędzie KNIME jest również stosunkowo skomplikowane, jeśli chodzi o wykresy skumulowanego 

prawdopodobieństwa, ale dostępne są węzły do przenoszenia zestawu danych do wykresu, które po 

wykonaniu można dostosować do innych zestawów danych o podobnej konstrukcji. Podobnie jak 

schemat blokowy, węzły tworzą krok po kroku podejście do przekształcania danych w wykres. Ten 

proces będzie przebiegał węzeł po węźle dla przejrzystości. Podczas ostatniej sekcji KNIME węzeł 

statystyk został dołączony do węzła CSV Reader w celu uzyskania statystyk opisowych. W tym 

przypadku będzie kilka węzłów, aby uzyskać tabelę, która będzie odzwierciedlać te z poprzednich 

sekcji. Każdy z tych węzłów przekształci dane w produkt końcowy, który analityk może następnie 

wyeksportować do programu Excel, OpenOffice lub R. W takim przypadku wyeksportuj gotową tabelę 

do OpenOffice, jak pokazano poniżej, i skorzystaj z sekcji dotyczącej OpenOffice, aby wyjście CSV na 

wykres skumulowanego prawdopodobieństwa. Czasami po prostu łatwiej jest wyeksportować i użyć 

innego narzędzia, a następnie spróbować skomplikować wynik wykresu. W takim przypadku eksport 

jest łatwiejszy. Pierwszym węzłem, który jest niezbędny do utworzenia tabeli, jest węzeł „Grupuj 

według”, znaleziony przy użyciu bloku wyszukiwania w grupowaniu menu w lewym dolnym rogu, jak 

pokazano. Analityk może również przejść do Manipulation -> Row -> Transform -> GroupBy, aby dostać 

się do węzła. Kliknij węzeł lewym przyciskiem myszy, przeciągnij go do obszaru roboczego i połącz z 

węzłem CSV Reader, którego wcześniej używał analityk. Ekran powinien teraz wyglądać jak następujący 

ekran. 



 

 

Na ekranie widoczne są dwa węzły GroupBy połączone obok siebie z węzłem CSV Reader. Jest to 

celowe, ponieważ analityk będzie potrzebował obu tych węzłów, aby włączyć je do ostatecznej nowej 

tabeli. Pierwszym węzłem będzie ten po prawej (oznaczony jako Węzeł 4). Kliknij dwukrotnie ten węzeł, 

aby wyświetlić ekran. 



 

Użyj pojedynczej strzałki (>), aby przesunąć MONTH_NAME i uwzględnić go w ustawieniach grupy. 

Powoduje to zgrupowanie następnej kolumny lub kolumn według nazwy grupy, czyli MONTH_NAME. 

Zasadniczo robisz to samo, co przenosisz MONTH_NAME do przestrzeni „Kolumny” tabeli przestawnej 

w programie Excel lub OpenOffice. Po zakończeniu zapoznaj się z tym ekranem, aby zobaczyć inne 

opcje. Żadna z tych opcji nie zostanie zmieniona wraz z aplikacją, ale w przyszłości eksploracja tych 

opcji przedstawi analitykowi o wiele więcej pochodnych tego narzędzia i węzła. Następnie przejdź z 

zakładki "Grupy" do zakładki "Agregacja ręczna", aby zobaczyć następujący ekran. Przeniesienie 

TOR_LENGTH do pokazanej kolumny spowoduje teraz pogrupowanie TOR_LENGTH według 

MONTH_NAME. Upewnij się, że opcja „suma” jest wybrana z listy rozwijanej dla tej zmiennej. Kliknij 

OK lub Zastosuj i OK, aby skonfigurować węzeł i pamiętaj, aby uruchomić węzeł za pomocą pojedynczej 

zielonej lub podwójnej zielonej strzałki. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł 8 i 

wybierz ostatnią opcję na dole podmenu dla tego węzła, jak pokazano na poniższym ekranie. 

 



Po wybraniu opcji Group table, wynikowa tabela pojawi się jak na poniższym ekranie. Jest to tabela 

„podglądowa” i musiałaby zostać wyeksportowana, gdyby proces został tutaj zakończony. Na razie 

będzie to służyć jako symbol zastępczy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami analityka. 

 

Jak na razie dobrze. Ta tabela pokazuje sumę długości tornada na miesiąc, ale zauważ, że miesiące są 

w porządku alfabetycznym. Długości tornada muszą być posortowane w porządku malejącym, tak aby 

część wykresu słupkowego skumulowanego prawdopodobieństwa była kompletna. Następnym 

węzłem do wdrożenia jest węzeł Sorter, znajdujący się tutaj w lewym dolnym podmenu. Po wybraniu, 

przeciągnięciu i upuszczeniu oraz połączeniu z węzłem GroupBy kliknij dwukrotnie węzeł Sorter, aby 

wyświetlić ekran przedstawiający różne opcje konfiguracji. 

 



 

Jedna uwaga przed kontynuowaniem tego procesu. Proszę zauważyć, że GroupBy i teraz Sorter 

znajdują się w kategorii „Row”. Na początku może to być mylące, ponieważ analityk chce posortować 

kolumnę, ale KNIME umieszcza ten sortownik w kategorii Wiersz, ponieważ każdy wiersz jest 

sortowany jako część kolumny. Może to brzmieć tak, jakby nie było to intuicyjne, ale analityk musi o 

tym myśleć przez cały czas używania KNIME. To nie jest złe, po prostu inna perspektywa. Po 

przeciągnięciu, upuszczeniu i połączeniu węzła sortowania kliknij go dwukrotnie, aby wyświetlić ten 

ekran. Ponownie, za każdym razem, gdy analityk dwukrotnie kliknie węzeł, informuje aplikację o 

skonfigurowaniu tego węzła. To najprostszy sposób na przejście do trybu konfiguracji. Pamiętaj też, że 

w tym momencie pracujemy nad Węzłem 5, prawą stroną zduplikowanych węzłów. 



 

Ten ekran konfiguracji jest prosty. Najpierw ustaw „Sortuj według:” za pomocą „Sum(TOR_LENGTH)” 

ze strzałki w dół i upewnij się, że po prawej stronie wybrano „Malejąco”. Nie przejmuj się obszarem 

oznaczonym „Dodaj kolumny”, ponieważ spowoduje to dodanie kolumn, które zostaną umieszczone 

w hierarchii sortowania, podobnie jak wybieranie dodatkowych kolumn sortowania w innych 

aplikacjach. Nie martw się o resztę wyborów; kliknij Zastosuj i OK lub po prostu OK, aby skonfigurować 

węzeł. W tym momencie węzeł będzie „żółty” i będzie musiał zostać wykonany, aby aktywować 

przepływ. Kliknij pojedynczą zieloną strzałkę, gdy ten węzeł jest zaznaczony, lub podwójną zieloną 

strzałkę, aby wykonać wszystkie węzły. Wynikową tabelę można odzyskać, klikając węzeł prawym 

przyciskiem myszy i wybierając opcję Tabela posortowana. Ekran ten jest wyświetlany w następujący 

sposób: 

 

Jeśli analityk odniesie się w tym momencie do innych narzędzi, zobaczy, że liczby są takie same. Jest 

to, jak wspomniano wcześniej, dobry sposób na weryfikację procesu analizy. Teraz, gdy tabela jest 

zsumowana i posortowana, następnym krokiem jest obliczenie prawdopodobieństwa, aby tabela 

mogła być używana do śledzenia zarówno długości tornada, jak i prawdopodobieństwa tych długości 

(w rzeczywistości procent, ale zasadniczo taki sam) w porównaniu z długościami całkowitymi przez całe 

miesiące. Kliknij dwukrotnie węzeł 8, aby przejść do następującego ekranu, który jest konfiguracją 

procentu (lub prawdopodobieństwa) długości tornada. 



 

Analityk zauważy, że „Agregacja” to teraz „Procent”, a nie „Suma”, tak więc kolumna będzie miała teraz 

wartość procentową. Na karcie „Grupy” nadal będzie wybrana kolumna MONTH_NAME, ponieważ jest 

to pierwsza kolumna, którą analityk chce zobaczyć w tabeli. Po skonfigurowaniu i wykonaniu węzła 8 

kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Grupuj tabelę”, aby zobaczyć tabelę, która powstała w 

wyniku tego przepływu. 

 

Jak widzi analityk, wartości procentowe nie są sortowane i będą musiały zostać posortowane, aby 

tabela odpowiadała surowym liczbom, które zostały posortowane wcześniej. Będzie to wymagało 

kolejnego węzła „Sortowania” (w tym przypadku Węzła 9), a węzeł Sorter będzie mniej więcej taki sam 



jak Węzeł 5, z wyjątkiem tego, że zamiast sumy analityk będzie sortował w porządku malejącym 

procent długości tornada. 

 

Jak widzi analityk, zakładka „Filtr sortowania” wygląda dokładnie tak samo w tym węźle, jak w węźle 

5, więc nie ma żadnej różnicy. Jak wspomniano wcześniej, zapoznaj się z innymi zakładkami i innymi 

opcjami w tych zakładkach, ponieważ są niewątpliwie takie, które poprawią doświadczenie KNIME z 

analizą danych. Po zakończeniu obliczeń i sortowania nadszedł czas na akumulację długości tornada. 

Odbywa się to za pomocą węzła o nazwie „Moving Aggregation”, który znajduje się w podmenu po 

lewej stronie, jak pokazano tutaj: 

 

Jak widzi analityk, w polu wyszukiwania znajduje się nazwa „movin”, co oznacza, że pełny tytuł węzła 

nie jest konieczny, aby dostać się do węzła, którego potrzebuje analityk. Po przeciągnięciu, upuszczeniu 

i połączeniu węzła Moving Aggregation przepływ będzie wyglądał podobnie do poniższego. Należy 

pamiętać, że analityk może przesuwać węzły po ekranie i umieszczać je w dowolnej konfiguracji. 

Pomaga to w odczytywaniu diagramu przepływu pracy dla analityka i tych, którzy mogą korzystać z 

przepływu po zakończeniu przez analityka, a także w przejściu przepływu do innych jako szablon do 

dalszych ulepszeń. 



 

Pierwszym węzłem, który zostanie omówiony, jest Węzeł 10 (prawa dolna część poprzedniego ekranu). 

Ten węzeł zapewni skumulowane obliczenie posortowanych sum długości tornada nad nim (Węzeł 5). 

Dwukrotne kliknięcie Node 10 spowoduje wyświetlenie tego ekranu. Zauważ, że na tym ekranie jest 

kilka zakładek. 

 



Przyjrzyj się uważnie ekranowi. Istnieje kilka opcji konfiguracji, które są ważne na tym etapie. Najpierw 

upewnij się, że zaznaczone jest pole "Obliczenia skumulowane", co spowoduje wyszarzanie opcji 

"Długość okna". Upewnij się również, że dodano właściwą kolumnę za pomocą przycisku „dodaj >>”; 

w tym przypadku „Sum(TOR_LENGTH)” to kolumna, którą analityk chce zgromadzić. Po kliknięciu 

przycisku OK, analityk musi pamiętać o wykonaniu węzła, aby uruchomić proces przepływu i zakończyć 

obliczenia. Tabela stworzona z tego całego procesu to następujący ekran. Zwróć uwagę na dodatkową 

kolumnę utworzoną w tym procesie. 

 

Teraz, gdy akumulacja liczb jest zakończona, następnym krokiem jest akumulowanie wartości 

procentowych, co odbywa się w ten sam sposób (z węzłami tego samego typu), co w poprzedniej sekcji. 

Tym razem skup się na węźle 11, który zilustrowano poniżej. Jedyną różnicą jest to, że analityk 

koncentruje się teraz na kolumnie procentowej zamiast na kolumnie sumy, ale wymagane obliczenie 

nadal będzie „suma”, jak pokazano tutaj. 

 



Po skonfigurowaniu węzła i kliknięciu przycisku OK pamiętaj, aby kliknąć Wykonaj, aby aktywować 

przepływ. Zakończenie tego kroku spowoduje powstanie poniższej tabeli, która jest skumulowanymi 

wartościami procentowymi (suma powinna wynosić 100). 

 

Wynikowe tabele zarówno liczb, jak i wartości procentowych muszą teraz zostać połączone w jedną 

tabelę. W KNIME jest węzeł dla prawie wszystkiego, a dołączanie nie jest inne. Znajdź węzeł „Stolarz” 

w podmenu w lewym dolnym rogu ekranu KNIME, wpisując nazwę w polu wyszukiwania. 

 

W takim przypadku węzeł Joiner znajduje się jako część kategorii „Kolumna”. Celem Joinera jest 

łączenie kolumn, co jest dokładnie tym, czego w tym przypadku chce analityk. Gdy analityk przeciągnie 

i połączy węzeł Joiner, wynikowy proces będzie wyglądał podobnie do tego ekranu. 



 

Upewnij się, że oba węzły, które są Moving Aggregation, są połączone z węzłem Joiner. Istnieją dwa 

połączenia wejściowe z węzłem Joiner, aby umożliwić połączenie dwóch kolumn. Dwukrotne kliknięcie 

węzła Joiner spowoduje wyświetlenie ekranu konfiguracji. 

 

Pierwsza zakładka to „Ustawienia łączenia”, która pomaga analitykowi zdecydować, która kolumna ma 

„kluczować” połączenie. W tym przypadku kolumna „MONTH_NAME” istnieje (i jest taka sama) między 

dwoma używanymi zestawami kolumn, więc jest to kolumna klucza. „Tryb dołączania” ma kilka opcji, 

ale tym razem użyto opcji domyślnej. Pamiętaj, że „Top Input” i „Bottom Input” powinny mieć tę samą 

kolumnę do klucza, jeśli taki jest cel węzła. Aby zachować kolumny z tymi samymi obliczeniami i we 

właściwej kolejności, analityk nie musi w tym momencie robić nic więcej. Wynikową tabelę można 

znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł Joiner i wybierając opcję na dole tego podmenu o 

nazwie „Joined Table”. Tabela pojawia się jak na poniższym ekranie. 



 

To jest tabela, która zostałaby uzupełniona wykresami. Niestety, KNIME nie posiada wykresu 

skumulowanego prawdopodobieństwa, a ilość oprogramowania potrzebnego do stworzenia tego 

wykresu wykracza poza zakres tej książki. KNIME ma węzły niezbędne dla wykresów liniowych lub 

histogramów, które znajdują się w podmenu. Przykład węzła jest przedstawiony w następujący sposób, 

z wynikiem następującym po tym ekranie. Jest to mniej więcej tak blisko, jak możesz uzyskać wykres 

skumulowanego prawdopodobieństwa z dostępnymi węzłami KNIME. 

 



Na szczęście KNIME ma możliwość eksportowania (zapisywania) plików do wielu aplikacji 

wykonujących analizę danych, z których niektóre są opisane w tej książce. W tej sekcji wystarczy plik 

typu CSV. Aby wyeksportować lub zapisać plik, istnieje węzeł o nazwie CSV Writer, który po 

przeciągnięciu, umieszczeniu i podłączeniu zapewnia możliwość eksportu gotowej tabeli do pliku CSV. 

Schemat przepływu pracy następuje wraz z lokalizacją programu zapisywania CSV. 

 

Teraz kliknij dwukrotnie węzeł CSV Writer, aby wyświetlić ekran konfiguracji. Na tym ekranie głównym 

wpisem jest lokalizacja i nazwa pliku eksportowanego pliku. W takim przypadku analityk może umieścić 

tę lokalizację w dowolnym miejscu, od komputera lokalnego do serwera sieciowego. Upewnij się 

również, że pole „Zapisz nagłówek kolumny” jest zaznaczone. W przeciwnym razie kolumny nie będą 

miały nagłówków. Gdy to zrobisz, plik można otworzyć za pomocą narzędzia, które otwiera pliki CSV. 

W tym przypadku byłby to OpenOffice. Po wykonaniu tej czynności można zaimplementować sekcję 

dotyczącą wykresów skumulowanego prawdopodobieństwa OpenOffice. 



 

Pamiętaj, że jeśli wykres nie jest dostępny w narzędziu, wyeksportuj plik i użyj dostępnego narzędzia, 

aby utworzyć wykres. Jeśli funkcja nie jest dostępna w jednym narzędziu, będzie dostępna w drugim (i 

prawdopodobnie łatwiejsza). 

T-TEST  (PARAMETRYCZNY) 

Test t to coś, co porównuje dane z perspektywy średnich. Test jest bardzo cenny przy porównywaniu 

przedmiotów, takich jak oceny testu, zapasy, a nawet czy ilość produktu umieszczona w torbie spełnia 

normę dla tej ilości (np. cukierki lub gwoździe). Tło testu t jest interesujące, ale najlepiej pozostawić je 

instruktorowi statystyki, ponieważ tego typu historie pomagają lepiej zrozumieć, dlaczego koncepcja 

została zainicjowana. Dla zainteresowanych najlepiej skorzystać z wyszukiwarki i wpisać „Historia T-

Testu Ucznia”. Będzie więcej niż wystarczająco dużo wyników, aby uzyskać bardzo dobre zrozumienie 

koncepcji. Wystarczy powiedzieć, że test t stosuje się, gdy analityk dysponuje próbką danych, a 

odchylenie standardowe populacji nie jest znane. Dotyczy to wielu przypadków analizy danych. 

Znalezienie odchylenia standardowego populacji nie zawsze jest możliwe. Niektórzy mogą 

kwestionować, dlaczego słowo „Parametryczne” zostało umieszczone w nawiasach obok tytułu tej 

sekcji. Słowo parametryczny w połączeniu ze statystyką oznacza, że metoda jest powiązana z 

algorytmem jako częścią tabeli lub rozkładu normalnego. Istnieją testy nieparametryczne, takie jak 



klasa testów Wilcoxona, ale to wykracza poza zakres tej książki. Wystarczy powiedzieć, że testy 

parametryczne to te, z których większość analityków korzystała w przeszłości, niezależnie od tego, czy 

są to testy chi-kwadrat, t-testy, czy Z-testy. Zapoznaj się z tym, aby lepiej zapoznać się z leksykonem 

analizy danych. 

Excel 

Excel, za pośrednictwem Analysis ToolPak, stanowi doskonałą platformę dla testu t. Proces 

przeprowadzania tego testu statystycznego jest stosunkowo prosty. Najpierw analityk otwiera 

aplikację Excel i zbiór danych, w tym przypadku ten sam, który jest używany do innych pojęć i narzędzi. 

Wynikowy ekran jest następujący, ale pamiętaj, że ten arkusz zawiera dwie części danych. Pierwsza 

pochodzi z 1951, a druga z 1954. Staramy się zobaczyć, czy średnia długość tornada była większa w 

1954 niż w 1951, mimo że w 1954 odnotowano większą aktywność tornad. Gdyby to była hipoteza, 

hipoteza zerowa byłaby taka, że średnia długość tornada z 1951 r. = średnia długość tornada z 1954 r.; 

podczas gdy alternatywna hipoteza brzmiałaby, że średnia długość tornada z 1951 r. była mniejsza niż 

(<) średnia długość tornada z 1954 r. Jednym z założeń, które zostanie poczynione w tej sekcji, jest to, 

że wariancje między tymi dwoma zestawami danych są nierówne. Udowodni to zastosowanie F-Testu, 

który jest dostępny w pakiecie Analysis ToolPak, co zostanie omówione w kolejnej sekcji. Pierwszym 

krokiem do zrobienia jest połączenie zbiorów danych dotyczących tornad z 1954 i 1951. Te zbiory 

danych są dostępne na stronie wymienionej w sekcji, gdzie uzyskać dane. Upewnij się, że oba te 

zestawy danych znajdują się w tym samym arkuszu. Następną rzeczą, którą musi zrobić analityk, jest 

otwarcie pakietu narzędzi Analysis ToolPak, który znajduje się na karcie Dane. Po aktywowaniu ToolPak 

wybierz „T-Test: Dwie próby przy założeniu nierównych wariancji” i w tym momencie wypełnij dwa 

pola tekstowe kolumnami „TOR_LENGTH” z roku 1951 (pierwszy), a następnie 1954 (ten poniżej 

pierwszego). pole tekstowe). Upewnij się, że "Etykiety" są zaznaczone, aby uwzględnić nagłówki 

kolumn i wybierz lokalizację jako nowy arkusz. Po zakończeniu i kliknięciu OK otrzymasz następujący 

wynik 

 

W tym momencie ważne jest, aby zrozumieć, co opisuje ten wynik. Zasadniczo test został wykonany 

na poziomie ufności 95%, co oznacza, że jeśli „jednostronny P(T<=t)” wynosi 0,05 lub mniej (<0,05), to 

hipoteza zerowa jest odrzucana, a obie średnie długości tornada są takie same, natomiast jeśli „P(T<=t) 

onetail” jest większe niż 0,05 (>0,05), hipoteza zerowa nie jest odrzucana (w niektórych kręgach 

statystycznych słowo to jest akceptowane, ale jest wiele kłótni na temat czy to słowo nie odrzucić). 



Oznacza to, że według testu t analityk wykazał, że średnia długość tornada nie różni się w latach 1951-

1954 na poziomie ufności 95%. To znowu zakłada nierówne wariancje. 

OpenOffice 

Podczas gdy Excel zapewnia przyjemną aplikację do wykonywania testów t, OpenOffice opiera się na 

formułach. Ta następna sekcja wykona te same testy na tych samych zestawach danych i uzyska te 

same wyniki. Pierwszym krokiem, podobnie jak w przypadku wszystkich analiz danych, jest 

zaimportowanie odpowiednich zestawów danych. Odbywa się to za pomocą funkcji importu 

OpenOffice, która została omówiona w sekcji dotyczącej importowania danych. Metoda łączenia 

arkuszy roboczych w jeden skoroszyt jest taka sama jak w przypadku programu Excel, co skutkuje 

następującym ekranem. Istnieje alternatywny sposób wstawiania arkuszy roboczych, jak pokazano na 

ekranie po skoroszycie OpenOffice. W tym przypadku analityk wstawia arkusz z pliku, co można 

również zrobić w Excelu. 

 

 

W tym momencie konieczne będzie skorzystanie z kilku formuł, aby uzyskać wynik testu t. Po prawej 

stronie ekranu znajduje się pięć ikon, których dolna część to kreator formuł. Proszę aktywować tego 

kreatora, który pokaże kolejne okienko ekranu o nazwie „Funkcje”. 



 

Przed wybraniem TEST.T zaleca się wstawienie nowego arkusza i zaznaczenie komórki A1. To zapewni 

miejsce, w którym zamieszkuje wynik testu TTEST. Poniższy ekran przedstawia gotową formułę z 

legendą pod nią, aby pokazać, co zapewniają niektóre parametry w formule. 

 

Patrząc między średniki, które są takie same jak przecinek dla separacji między parametrami w Excelu, 

pierwsze dwa parametry to zawartość komórek o długości tornada z lat 1951 i 1954. Ostatnie dwa 

oznaczają tryb i rodzaj testu t. „1” oznacza, że jest to test jednostronny. Tak, oznacza to, że „2” 

oznaczałoby test dwustronny. Ostatnim parametrem jest „3”, co oznacza, że jest to test na dwie próby 

o nierównych wariancjach. Liczba „1” oznacza test dla sparowanych próbek, a „2” oznacza, że jest to 

test z dwiema próbami o równych wariancjach. Świetna strona, na której można uzyskać informacje o 

testach t dla OpenOffice, znajduje się tutaj:  

https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/How_Tos/Calc:_TTEST_function. 

Po aktywacji formuły za pomocą klawisza ENTER pojawi się następujący numer: - 0.1240626151. Gdyby 

analityk spojrzał wstecz na dane wyjściowe programu Excel, ta liczba jest wartością p dla testu 



jednostronnego. Oznacza to to samo, co w poprzedniej analizie. Wygląda na to, że długości tornada są 

uważane za równe w tym teście statystycznym. 

R/RStudio/Rattle 

Narzędzie R, a konkretnie Rattle, stanowią wyzwanie podczas przeprowadzania testu t, ale przy 

odrobinie cierpliwości i odrobinie programowania wszystko będzie dobrze. Aby zacząć od Rattle, 

najpierw otwórz pakiet przy użyciu metody omówionej w sekcji dotyczącej importowania danych za 

pomocą Rattle, ale w tym imporcie będzie niewielki zwrot. Najpierw przekształć dane za pomocą R, 

aby mieć trzy kolumny — MONTH_NAME, TOR_LENGTH_1951 i TOR_LENGTH_1954. W ten sposób test 

t zostanie ustawiony jak w poprzednich sekcjach w OpenOffice i Excelu. Aby utworzyć trzy kolumny, 

najpierw zaimportuj zestaw danych 1951, który powinien być już wypełniony, i dodaj zestaw danych 

1954, co odbywa się w taki sam sposób, jak import zestawu danych 1951. Po zakończeniu tego analityk 

będzie chciał wyizolować i utworzyć tabelę z trzema kolumnami. Ekran przedstawiający oba zestawy 

danych w okienku źródłowym RStudio jest przedstawiony poniżej. Pamiętaj, że analityk chce skrócić te 

nazwy plików za pomocą liter i cyfr. Znacznie łatwiej będzie w programowaniu, jeśli zostaną skrócone. 

tor1951<-StormEvents_details_ftp_v1_0_d1951_c20160223_FIXED 

tor1954<-StormEvents_details_ftp_v1_0_d1954_c20160223 

Gdy to zostanie zakończone, analityk może wykonać test t z następujących poleceń, ponownie 

zakładając nierówne wariancje i stosując 95% poziom ufności. Poniżej znajdują się polecenia, po 

których następuje wynikowy test t. Wyniki są dokładnie takie same jak w poprzednich sekcjach, z 

wyjątkiem ujemnego przedziału ufności, który zostanie wyjaśniony w dalszej części. 

t.test(tor1951$TOR_LENGTH,tor1954$TOR_LENGTH,alternative= 

"less",paired=FALSE,var.equal=FALSE,conf.level=0.95) 

Welch Two Sample t-test 

data: tor1951$TOR_LENGTH and tor1954$TOR_LENGTH 

t = -1.1562, df = 534.86, p-value = 0.1241 

alternative hypothesis: true difference in means is less than 0 

95 percent confidence interval: 

-Inf 0.3734851 

sample estimates: 

mean of x mean of y 

4.443494 5.322003 

Poprzedni wynik odpowiada wartości p (.1241) z poprzednich sekcji. Aplikacja R zapisuje nawet 

alternatywną hipotezę dla Ciebie, co jest wygodne. Do tej pory wszystkie narzędzia są ze sobą zgodne, 

co okazuje się cenne przy przekonywaniu kogoś, że wyniki zostały zweryfikowane. 

KNIME 

Główną zaletą KNIME nad innymi narzędziami jest to, że jeśli istnieje węzeł, który wykonuje funkcję 

testową, ustawienie tego węzła w przepływie procesu pozwala na transformację i testowanie tego 



zestawu danych. W KNIME istnieje węzeł dla testu t. Analityk ma jednak do czynienia z połączeniem 

dwóch zestawów danych, aby długości tornada można było porównać z taką samą dokładnością, jak w 

poprzednich sekcjach. W KNIME, jeśli używane są dwa zestawy danych, po prostu dodaj kolejny węzeł 

CSV Reader na początku przepływu i umieść drugi plik w tym węźle do dalszego użytku. Gdy oba pliki 

zostaną zaimportowane przez węzły, pojawia się wyzwanie, aby upewnić się, że test t został 

prawidłowo znaleziony, przeciągnięty, umieszczony i połączony. Węzeł t-test znajduje się w podmenu 

po lewej stronie (użyj pola wyszukiwania i wpisz „t-test” w tym polu). Umieszczony i połączony węzeł 

dla test-t jest wyświetlany na następnym ekranie wraz z węzłami niezbędnymi do wykonania testu t. 

Pierwszym krokiem jest wyizolowanie kolumn, które zostaną użyte w teście, w tym przypadku długości 

tornada z lat 1951 i 1954. Ta izolacja zostanie wykonana za pomocą węzłów Filtra kolumn, które 

zostaną umieszczone po jednym na każdym pliku CSV, jak pokazano. Ekrany do tego są wyświetlane po 

przepływie pracy. 

 

 

W obu węzłach filtru kolumn ekran będzie wyglądał tak samo, ale ważne jest, aby pamiętać, że będą 

to dwa oddzielne lata, 1951 i 1954. Dlatego wybranie kolumny ROK pomoże odróżnić wiersze, gdy dwie 

kolumny zostaną Dołączył. Łączenie odbywa się za pomocą węzła CONCATENATE, który jest 

przedstawiony w następujący sposób. W tym przypadku analityk będzie chciał połączyć wiersze, 



ponieważ spowoduje to dodanie wierszy z 1954 do 1951. Jest to istotne, ponieważ w następnym kroku 

zostaną użyte różne lata. 

 

Produkt końcowy tego węzła jest zilustrowany w następujący sposób. Zauważ, że jest teraz jedna 

kolumna — TOR_LENGTH — z latami 1951 do wyczerpania tej kolumny, a następnie 1954. Będzie to 

ważne rozróżnienie, gdy analityk doda węzeł t-testu. W tym momencie nadszedł czas, aby dodać węzeł, 

który faktycznie wykona test statystyczny – węzeł t-testowy. W tym przypadku nazwa węzła to Test t 

grup niezależnych, który analityk może znaleźć, wpisując go w polu wyszukiwania. Ekran konfiguracji 

dla tego węzła (po podłączeniu) wygląda następująco. Zwróć uwagę na różne ustawienia w polu 

konfiguracji, ponieważ jest to konieczne, aby uzyskać najdokładniejszą odpowiedź. Pamiętaj też, aby 

umieścić grupę 1951 w pierwszym pudełku, a 1954 w drugim. W tym momencie hipoteza jest taka 

sama jak w poprzednich sekcjach, że wartość zerowa składa się z roku 1951 i 1954 o tych samych 

średnich długościach tornada, przy czym alternatywą jest to, że 1951 ma mniejszą średnią długość 

tornada niż 1954. Wyniki dla ten węzeł jest wyświetlany po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na 

węźle i wybraniu pierwszej opcji od dołu tego okna potomnego, jak pokazano. 

 



 

Gdy analityk wybierze z menu „Test grup niezależnych” pojawi się następujący ekran. Proszę porównać 

te wyniki z wynikami z innych sekcji. Będą pewne drobne różnice między tym a trzema pozostałymi. 

Jednak wyniki są takie same, a hipoteza zerowa nie jest odrzucana, co oznacza, że nie ma 

statystycznego znaczenia do tego stopnia, że 1951 jest krótszy niż 1954 w długości tornada 

 

To tylko jedno z trzech wyjść z tego węzła. Pozostałe dwa wyniki zawierają „test F” (test Levene'a), 

który może dać analitykowi prawdopodobieństwo, że dwie próbki mają równe lub nierówne wariancje. 

Ekran ten jest zilustrowany w następujący sposób. Wynik jest taki, że test jest większy niż alfa (0,05 

jest mniejsze niż wynik), co oznaczałoby, że wariancje są nierówne. Biorąc pod uwagę, że całkowita 

liczba tornad w 1954 roku jest trzykrotnie większa niż w 1951 roku, wydaje się to logiczne. Jednak test 

pomaga potwierdzić obserwację. Oczywiście pamiętaj, że nie wszystkie narzędzia są sobie równe. Jeśli 

analityk ma wątpliwości co do prawdziwości tego wyniku, skorzystaj z innych narzędzi i przeprowadź 

podobne testy, aby zapewnić dokładność i spójność odpowiedzi. 



 

 

 



WIĘCEJ BADAŃ STATYSTYCZNYCH 

KORELACJA 

Korelacja jest prawdopodobnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojęć statystycznych. Ilekroć 

ktoś słyszy o korelacji, może pomyśleć, że jeden czynnik powoduje drugi, ale jak wielu statystyków i 

analityków danych to zrobi, korelacja między stanami nie oznacza związku przyczynowego. Jednak 

korelacja jest nadal potężną koncepcją, którą można łatwo przeprowadzić za pomocą tych narzędzi w 

dość prosty sposób. W tej książce korelacja nie zostanie pokazana na wykresie rozrzutu (który może 

pojawić się później), ale zostanie pokazana z macierzą pokazującą zmienne i ich wzajemne powiązania 

poprzez liczbę korelacji. Liczba ta mieści się w zakresie od 0 do 1, co pokazuje związek między tymi 

dwiema zmiennymi. Na przykład, jeśli istnieje korelacja 0,90, jest to uważane za bardzo wysoką 

korelację dodatnią. Oznacza to, że gdy jedna zmienna wzrasta, druga zmienna rośnie. Jeśli korelacja 

wynosi –.90, jest to bardzo wysoka ujemna korelacja, co oznacza, że gdy jedna zmienna wzrasta, druga 

maleje. Przykładem negatywnej korelacji mogą być lata na samochodzie i jego cena. Korelacja jest 

czymś, co istnieje we wszystkich narzędziach i będzie dotyczyć jednego narzędzia na raz, podobnie jak 

inne sekcje. 

Excel 

Korelacja jest bardzo łatwa w programie Excel, szczególnie w przypadku korzystania z pakietu Analysis 

ToolPak. W tej części analityk przeprowadzi test korelacji między długością tornada a jego szerokością, 

czyli jak dużą powierzchnię zajęło tornado. Aby to zrobić, analityk najpierw użyje tego samego pliku, 

który był używany w poprzednich sekcjach, głównie w badaniu tornado z 1951 roku. Po 

zaimportowaniu pliku (lub otwarciu po zapisaniu), analityk otworzy pakiet narzędzi Analysis ToolPak w 

taki sam sposób, jak w innych sekcjach. Analityk wybierze następnie opcję Korelacja z pakietu narzędzi 

Analysis ToolPak, jak pokazano na poniższym ekranie. Ekran jest już gotowy, pokazując dwie kolumny, 

które należy wybrać, oraz fakt, że muszą być obok siebie. Może to wymagać przeniesienia niektórych 

kolumn obok siebie, ale w programie Excel jest to również dość proste. 

 

Wynik korelacji dla tej kombinacji jest następujący, ale co to oznacza? Znaczenie tego wyniku jest takie, 

że istnieje mniej niż 0,10 związku między długością tornada a jego szerokością (pamiętaj tylko dla 

1951), więc bez względu na długość tornada, przewidzenie jego szerokości jest prawie niemożliwe. 



 

Gdyby analityk miał wykreślić to na wykresie rozrzutu, ponownie używając programu Excel, wykres 

wyglądałby podobnie do tego, co wskazuje na brak przewidywalności między długością tornada a jego 

szerokością. 

 

Dopóki analityk ma kolumny, które znajdują się obok siebie, można przeprowadzić korelację w celu 

wykonania tak zwanej korelacji wielokrotnej. Zasadniczo odbywa się to w taki sam sposób, jak korelacja 

wykonana wcześniej, ale tylko z większą liczbą korelacji w macierzy.  

OpenOffice 

OpenOffice jest bardzo podobny do Excela w obszarze korelacji, ale zamiast korzystania z Analysis 

ToolPak, konwencjonalne formuły są konwencjonalną metodą dla OpenOffice. W takim przypadku plik 

będzie taki sam z tymi samymi dwiema zmiennymi. Duża różnica polega na tym, że pierwszym krokiem 

będzie wybranie pustej komórki do umieszczenia formuły, a następnie użycie następującego wzoru do 

korelacji między długością tornada a szerokością tornada: 

=CORREL(AH2:AH270;AI2:AI270) 



Gdy analityk naciśnie przycisk ENTER, pojawi się następujący ekran. To pokazuje korelację między tymi 

dwiema zmiennymi. 

 

Jak widzi analityk, wynik korelacji odpowiada wynikowi z programu Excel. Jeśli konieczna jest korelacja 

wielokrotna, zostanie to omówione w następnej sekcji dotyczącej regresji, ponieważ OpenOffice 

oferuje funkcję wykonywania regresji wielokrotnej, a zatem korelacji wielokrotnej. 

R/RStudio/Rattle 

Aplikacja języka R jest bardzo wszechstronna, ponieważ ma zastosowanie do testów 

konwencjonalnych, a korelacja nie jest wyjątkiem. Proces przeprowadzania testów korelacji jest 

bardziej intuicyjny niż w przypadku wielu innych narzędzi. W tej sekcji Rattle będzie używany do 

wykonywania funkcji korelacji, ale dyskusja będzie również pociągać za sobą użycie RStudio w 

funkcjach programistycznych stojących za procesem korelacji. 

Najpierw upewnij się, że plik ze śledzeniem tornada 1951 został zaimportowany do pakietu Rattle, 

który powinien zostać aktywowany po otwarciu aplikacji RStudio. Zostało to pokazane w poprzedniej 

sekcji w importowaniu danych. Po zaimportowaniu upewnij się, że kliknąłeś Execute, aby dane zostały 

załadowane, a jeśli pojawią się komunikaty o błędach (co w tym przypadku), przypisz każdą zmienną 

do „wejścia” lub „ignoruj”. W takim przypadku przypisz wszystkie zmienne TOR_LENGTH i TOR_WIDTH 

do przycisków opcji „ignoruj”, aby ograniczyć korelację. Analityk może zdecydować się na wykonanie 

korelacji na wszystkich zmiennych, zwanych korelacjami wielokrotnymi, ale może to być kłopotliwe i 

pochłaniające pamięć. Gotowy ekran powinien przypominać następujący obraz: 



 

Po kliknięciu ikony „Wykonaj” na pasku narzędzi przejdź do zakładki „Eksploruj”, aby skorzystać z 

funkcji korelacji. W tym momencie analityk będzie podążał za wyborami na tym ekranie, aby otrzymać 

wyświetlane wyniki. Jeśli wyniki wyglądają inaczej niż na tym ekranie, upewnij się, że w polu 

rozwijanym została wybrana metoda „Pearson”. Jeśli zostaną wybrane inne metody, pojawią się inne 

wyniki i nieco drastycznie różne, więc bądź ostrożny i sprawdź pracę. 

 

Jak widać, liczba korelacji (0,04013) jest taka sama, jak te, które zostały zaprezentowane w innych 

sekcjach. Łatwość, z jaką to zostało zrobione, jest imponująca. W przypadku funkcji pojedynczego pliku 

Rattle jest dobrą opcją do analizy danych przy użyciu korelacji. 

KNIME 

Elastyczność KNIME opiera się na funkcjonalności węzła, a narzędzie KNIME ma możliwość korelacji z 

węzłem. Aby to zrobić, otwórz KNIME do trwającego projektu, a nawet utwórz nowy projekt i zacznij 

importować śledzenie tornada z 1951 r., Tak jak to zrobiono w sekcji importu. Po zakończeniu dodaj 

węzeł korelacji do węzła Czytnik CSV, jak pokazano na poniższym ekranie. 



 

Konfiguracja węzła Linear Correlation polega na zidentyfikowaniu dwóch testowanych zmiennych iw 

tym przypadku będą to TOR_LENGTH i TOR_WIDTH. Należy je ustawić na ekranie konfiguracji, jak 

pokazano w następujący sposób. Proszę upewnić się, że kolumny lub zmienne zidentyfikowane przez 

analityka są poprawne, ponieważ to narzędzie, jak każde inne narzędzie, da analitykowi wprowadzone 

wyniki, ponieważ nie może przewidzieć, czego analityk chciał, tylko co wybrał. Analityk będzie chciał 

kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł Korelacja i wybrać opcję na dole podmenu o nazwie Miara 

korelacji. Spowoduje to wyświetlenie poniższego ekranu i da analitykowi wskazówkę dotyczącą 

korelacji między tymi dwiema zmiennymi. Pamiętaj, że częścią analizy danych nie zawsze jest wybór 

najlepszych zmiennych korelacji. Istnieje ciągłe testowanie i reformowanie hipotez w celu poprawnej 

analizy. Proszę wziąć to pod uwagę, gdy prezentowany jest następny ekran. 

 

Analityk natychmiast zauważy, że „Wartość korelacji” jest taka sama jak w poprzednich sekcjach. 

Głównym powodem użycia tych samych wartości i zmiennych było wykazanie analitykowi, że narzędzie 

użyte do funkcji nie będzie przedstawiało różnych wyników. W tym przypadku wszystkie narzędzia 

wykazały dokładnie ten sam wynik. Główną przyczyną niespójności może być problem z zaokrągleniem 

lub użycie innego wzoru, ale w tym przypadku wszystkie narzędzia wykorzystywały metodę korelacji 

Pearsona, a wzór dla tej metody jest bardzo spójny w wielu tekstach statystycznych. Niektóre z tych 

tekstów zamieszczono jako odniesienia do tej książki. 

REGRESJA 

Jedyną koncepcją statystyczną, którą analitycy danych wydają się rozumieć, przynajmniej ta, której 

nauczał ten autor, jest regresja. W rzeczywistości autor ten zaobserwował regresję zastosowaną do 

zbiorów danych, które nie wymagały tego typu analizy. Jednak regresja liniowa jest dość ważna i należy 

się nią zająć w odniesieniu do tych narzędzi. Szybki przegląd koncepcji jest konieczny, aby przygotować 



grunt pod kolejne demonstracje. Regresja liniowa wykorzystuje równanie liniowe (przepraszam za to, 

konieczne jest ponowne przeżycie koszmaru matematyki w szkole średniej), aby wykreślić możliwe 

przewidywanie przyszłych wartości na podstawie wyników z przeszłości. Zasadniczo punkty 

współrzędnych X-Y są wykreślane przy użyciu dwóch zmiennych w zbiorze danych, które wybrał 

analityk, a równanie jest formułowane na podstawie wykreślenia tych punktów. Sformułowane 

równanie jest równaniem liniowym (konwencjonalnie) tworzącym linię, która próbuje podzielić punkty 

danych, w których jedna połowa punktów znajduje się po jednej stronie linii, a połowa po drugiej (w 

przybliżeniu). W tej sekcji analityk zastosuje narzędzia do sformułowania tego równania 

predykcyjnego. Więcej wyjaśnień równania zostanie podanych po pierwszym narzędziu, w tym 

przypadku Excelu. 

Excel 

Program Excel, za pośrednictwem Analysis ToolPak, ma funkcję regresji, która w szybki sposób 

przedstawia wyniki regresji, które można wykorzystać w prezentacjach. Pierwszym krokiem jest 

zaimportowanie danych śledzenia tornada z 1951 r., aby analityk mógł zastosować regresję względem 

dwóch lub więcej zmiennych. W tym przypadku analityk użyje regresji względem dwóch zmiennych, 

długości tornada (TOR_LENGTH) i szerokości tornada (TOR_WIDTH), w celach demonstracyjnych. Po 

aktywacji Analysis ToolPak i wybraniu z menu „Regresja”, analityk wybierze dwie zmienne do 

testowania. Pierwsza będzie zmienną osi y, która nazywa się zmienną „odpowiedzi” lub zmienną 

„zależną”, a druga będzie zmienną osi x, która jest zmienną „przewidywaną”. W istocie, po zakończeniu 

tego zadania, to, co analityk umieści w „x”, da w wyniku „y”. W takim przypadku analityk może umieścić 

szerokość w „x”, a wynikiem będzie długość tornada. Ponownie, jest to przeznaczone do celów 

demonstracyjnych i nie powinno być interpretowane jako prawdziwa analiza predykcyjna do 

przewidywania długości tornada. Pamiętaj, że to tylko rok danych. 

 

Wynik analizy regresji jest następujący. Proszę zwrócić uwagę na różne liczby na tym ekranie. Te, które 

są natychmiast ważne dla analityka, to te, które zawierają równanie regresji. Wynik analizy regresji jest 

następujący. Proszę zwrócić uwagę na różne liczby na tym ekranie. Te, które są natychmiast ważne dla 

analityka, to te, które zawierają równanie regresji. 



 

Liczby, które są interesujące dla analityka, obejmują te, które znajdują się w kolumnie „Współczynniki” 

zarówno dla „Przecięcia”, jak i „Zmiennej X” (która w tym przypadku to TOR_LENGTH). Wynikowe 

równanie regresji wyniesie y=0,0164x + 4,22962. Oznacza to, że jeśli analityk chce wiedzieć, jakiej 

szerokości tornada powinien się spodziewać, umieszcza długość tornada dla zmiennej „x”, mnoży ją 

przez 0,0164 i dodaje 4,33962, aby znaleźć przybliżoną szerokość tornada. Tutaj można nadużywać 

regresji. Po pierwsze, jest to tylko jeden rok, biorąc pod uwagę 12 miesięcy, z których nie wszystkie 

mają tornada lub tornada o dowolnej długości. Po drugie, korelacja, o której była mowa w ostatniej 

sekcji, jest bardzo szczupła – 0,040 – co oznacza, że korelacja jest mniejsza niż 0,1, wyjątkowo niska 

korelacja między dniem a długością tornada. Jeśli analityk chce wykonać regresję wielokrotną, można 

to zrobić za pomocą tego narzędzia, ale kolumny danych muszą znajdować się obok siebie, aby 

demonstracja została omówiona później. Głównym celem tych zmiennych jest zapewnienie, że 

narzędzia dają spójny wynik. Najważniejsze jest to, że te dwie zmienne nie są dobrą kombinacją do 

celów regresji, biorąc pod uwagę korelację i brak danych geograficznych 

OpenOffice 

Funkcja regresji OpenOffice jest porównywalna z formułą „pre-Analysis ToolPak” dla programu Excel. 

Funkcja formuły nosi nazwę „linest” i jest nazywana „formułą tablicową”. Oznacza to, że wynik formuły 

jest przenoszony przez kilka komórek. Aby formuła stała się formułą tablicową, przed naciśnięciem 

klawisza ENTER połącz klawisze CTRL-SHIFT-ENTER, aby przekształcić formułę w formułę tablicową. 

Formuła zostanie ujęta w nawiasy klamrowe ({}), a nie w nawiasy. Pierwszym krokiem do użycia 

formuły regresji w OpenOffice jest otwarcie pliku, który był używany w poprzednich sekcjach i 

upewnienie się, że wybrane zmienne to TOR_LENGTH i TOR_WIDTH dla tej demonstracji. Następnym 

krokiem jest umieszczenie formuły regresji w pustej komórce (podobnie jak analityk w Excelu). 

Pamiętaj, że średnik oddziela parametry formuły, a nie przecinki. Formuła regresji będzie wyglądać 

podobnie do tego (dla określonych kolumn/zmiennych wspomnianych wcześniej). 

=LINEST(AH2:AH270;AI2:AI270;1;1) 

Na pierwszy rzut oka ta formuła wyglądałaby bardzo podobnie do formuły REGLINP w programie Excel, 

z wyjątkiem średników. Różnica między tą a innymi formułami w OpenOffice polega na 

zapamiętywaniu CTRL-SHIFT-ENTER, aby zobaczyć cały wynik analizy regresji. Poniższy ekran pokazuje, 

co się dzieje po zakończeniu formuły w ten sposób. 



 

Co oznaczają te wszystkie liczby? Jak odnoszą się do wyniku Excela? Poniższa tabela rzuci trochę światła 

na poprzednie komórki w OpenOffice. 

Wartość „x” : punkt przecięcia „y” 

R2 (wyjaśnione w tej sekcji) 

„F” (Test Levene'a): Stopnie swobody (poza naszym zakresem) 

Co nam mówi ta tabela? Pierwsza komórka po lewej stronie jest taka sama jak „Zmienna X” z wyniku 

Excela (w tym przypadku AI 273). Druga komórka (zmienna „Y”) jest taka sama jak „przecięcie” (AJ 273). 

„r2” jest kwadratem wartości korelacji „r” i odzwierciedla wartość oznaczoną jako „R Square” w tabeli 

programu Excel. Te komórki w poprzedniej tabeli są w tym momencie najważniejsze i najbardziej 

wartościowe dla analityka danych korzystającego z narzędzia. Korzystając z wyjaśnionych komórek 

tabeli, można teraz sformułować równanie liniowe i obliczyć korelację. Nie tak „ładny” jak Excel, ale 

daje takie same wyniki. 

R/RStudio/Rattle 

Pakiet Rattle w R zapewnia doskonale odpowiednią metodę analizy regresji. Kroki konfiguracji danych 

do analizy w ten sposób są takie same, jak przed importem tych samych danych, które były używane 

w poprzednich sekcjach i użyj TOR_LENGTH i TOR_WIDTH do analizy regresji. Ekran Rattle dla danych 

powinien wyglądać następująco: 



 

Proszę zauważyć, że wszystkie inne zmienne zostały umieszczone w „Ignoruj”, ponieważ analityk nie 

będzie ich potrzebował w tym momencie. TOR_LENGTH został umieszczony w kolumnie „Target”, 

natomiast TOR_WIDTH zostanie umieszczony w kolumnie „Input”. Jest to to samo, co umieszczenie 

TOR_LENGTH na „osi y” i TOR_WIDTH na „osi X”. W celu przyszłego wykorzystania regresji wielokrotnej 

pozostałe zmienne można ponownie wprowadzić do kolumny „Wkład”, aby je uwzględnić. Jeśli w 

zestawie danych zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, upewnij się, że analityk kliknął ikonę 

„Wykonaj”. W przeciwnym razie tabela będzie taka, jak przed zmianami. Wykonaj zapisuje zmiany. Po 

ustawieniu danych i kliknięciu ikony Wykonaj, przejdź do zakładki „Model” i wybierz typ „Liniowy” i 

„Numeryczny” poniżej tego wyboru. Następnie kliknij ikonę „Wykonaj”, a pojawi się następujący ekran. 

Oczywiste jest, że wyniki uzyskane przez Rattle są zgodne z wynikami innych narzędzi. 



 

Na razie wydaje się, że każde narzędzie zgodziło się z innymi w tej koncepcji, więc byłby to świetny 

sposób na weryfikację wyników regresji. Ponieważ funkcja jest tak łatwo dostępna i stosunkowo prosta 

w użyciu, nie ma powodu, dla którego w tej sytuacji nie miałaby miejsca weryfikacja wyników. 

KNIME 

KNIME to ostatnie narzędzie, które zostanie uwzględnione w tej koncepcji regresji. Podobnie jak w 

innych przypadkach, aplikacja KNIME ma dostępny węzeł do analizy regresji. Po zaimportowaniu 

danych przez czytnik CSV, analityk może połączyć dane z węzłem regresji, zwanym węzłem uczącym 

się regresji liniowej, znalezionym przez wpisanie słowa „regresja” w polu wyszukiwania. Po 

przeciągnięciu, umieszczeniu i podłączeniu węzła kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć, odsłaniając 

następujący ekran konfiguracji. 



 

Skonfiguruj ekran dokładnie tak, jak pokazano na poprzednim rysunku, używając TOR_LENGTH jako 

celu (tak samo jak Rattle) i TOR_WIDTH jako kolumny do uwzględnienia w tym celu. Kliknij OK i 

uruchom węzeł (pamiętaj o zielonej strzałce). Po wykonaniu węzła kliknij go prawym przyciskiem myszy 

i wybierz „Widok: Widok wyników regresji liniowej”. Spowoduje to powstanie tego okna, które 

pokazuje te same wyniki, co w poprzednich sekcjach. 

 

Jeśli analityk sobie tego życzy, może również wybrać opcję menu poniżej tego okna, aby wyświetlić 

wynik wykresu rozrzutu, który będzie pasował do wykresu rozrzutu w programie Excel. 



 

Bardzo ważne jest, aby analityk zrozumiał, że regresja jest modelem i musi być weryfikowana i 

testowana za pomocą technik oceny. To wykracza poza zakres tej książki, ale przedstawione tutaj 

narzędzia mają szeroki zakres funkcji testowych do tego celu. Jak wspomniano wcześniej, eksploracja 

każdego lub wszystkich z tych narzędzi poszerzy wiedzę zarówno o analizie danych, jak i statystykach. 

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI 

Przedział ufności powraca na arenę statystyk. W swojej książce Statistics Done Wrong Alex Reinhart 

wyjaśnia, że przedział ufności jest prostą metodą statystyczną, która nie była stosowana tak często, jak 

to konieczne, co doprowadziło do uzyskania interesujących, jeśli nie niedokładnych wyników. Ponieważ 

przedziały ufności są stosunkowo prostą metodą pomiaru wpływu wartości na inną wartość, przed 

przystąpieniem do korzystania z narzędzia konieczne jest krótkie wyjaśnienie. Kiedy analityk danych 

zajmuje się przedziałem ufności, używa jednowymiarowej perspektywy poziomu ufności. Chociaż może 

to zabrzmieć mylnie, prosta ilustracja prawdopodobnie pomoże wyjaśnić tę koncepcję. Gdyby analityk 

usunął krzywą dzwonową ze standardowej krzywej normalnej, wynik byłby następujący. 

 

Środkowa linia pionowa reprezentuje średnią, a linie po prawej i lewej stronie reprezentują różne 

odchylenia standardowe plus lub minus tej średniej. Strzałki reprezentują 95% przedział ufności oparty 

na 95% poziomie ufności. W skrócie oznacza to, że dla danej próbki populacji przedział ufności powie 

analitykowi, jakie są szanse, że średnia znajduje się między tymi przedziałami. Innymi słowy, przy 95% 

przedziale ufności istnieje 95% prawdopodobieństwo, że średnia leży gdzieś pomiędzy górnym 

poziomem ufności (UCL) a dolnym poziomem ufności (LCL). 



Jak to pomaga w analizie danych? Odpowiedź ponownie pochodzi od Reinharta, który w swojej książce 

odnosi się do przedziału ufności z niemal nabożnym tonem. W całej książce podaje szeroką gamę 

przykładów, w większości z prawdziwych badań, które dostarczają wyraźnej obrony przed użyciem 

przedziału ufności. Najważniejsze w przedziałach ufności jest to, że pomaga zapewnić weryfikację 

wyników badań. Na przykład, jeśli próbka pokazuje, że średni okres zatrudnienia danej osoby wynosi 8 

lat, a przy użyciu 95% przedziału ufności, zakres wynosi od 6 do 10, analityk może stwierdzić, że z 95% 

pewnością, że średnia pracy danej osoby zatrudnienie w populacji wynosi od 6 do 10 lat. (Reinhart, 

2015). Cała idea przedziału ufności polega na dostarczeniu analitykowi informacji o tym, jak dobrze 

przeprowadzono badanie. Reinhart stwierdził, że jeśli przedział jest zbyt szeroki, jak w naszym 

przykładzie, wynik wynosił 1–20, oznaczałoby to, że nie wykonano wystarczającej ilości próbkowania i 

konieczne jest zebranie większej liczby próbek w celu zawężenia przedziału. Powodem uczenia się 

przedziału ufności jest włączenie go do dowolnego badania lub projektu analitycznego, który analityk 

musi wykonać, oraz pokazanie, że rzeczywista metoda jest prosta, skuteczna i dostępna w ramach 

szerokiej gamy narzędzi. 

Excel 

Excel, za pośrednictwem Analysis ToolPak, ma możliwość przedstawiania przedziału ufności jako części 

ogólnej części statystyki opisowej ToolPak. Ta procedura rozpoczyna się od importu danych, ponownie 

wykorzystując dane śledzenia tornada z 1951 r., i otwierając Analysis ToolPak. Wybierz Statystyki 

opisowe z menu ToolPak i użyj TOR_LENGTH jako używanej kolumny, ale tym razem wybierz tylko 

pierwsze 100 wierszy. Będzie to próbka, która zostanie użyta do porównania przedziału ufności z 

rzeczywistą średnią populacji na końcu. Proszę zdać sobie sprawę, że samo wybranie pierwszych 100 

wierszy nie jest prawdziwą próbą losową, ale zostanie to omówione w dalszej części. Do tej 

demonstracji to wystarczy. Po otwarciu Analysis ToolPak i wybraniu kolumny i wierszy, ekran będzie 

wyglądał jak następujący ekran: 

 

Słowo ostrzeżenia dotyczące tego ekranu. Proszę zauważyć, że zaznaczone jest pole „Etykiety w 

pierwszym rzędzie”. Jeśli w zaznaczeniu nie ma żadnych etykiet, program Excel automatycznie pobierze 

pierwszy wiersz i użyje go jako etykiety, nie zgłaszając go w analizie danych. Doprowadzi to do 

problemów z jakąkolwiek analizą wykonywaną na danych. Tylko słowo ostrzeżenia dla tych, którzy 

używają domyślnych ustawień lub konfiguracji. Sprawdź te ustawienia przed kliknięciem OK. Należy 

również zauważyć, że zarówno statystyki podsumowujące, jak i poziom ufności dla średnich są 

zaznaczone. Jeśli analityk nie sprawdzi bloku Statystyki podsumowujące, to będzie problem, ale jeśli 



nie sprawdzi bloku Poziom ufności dla średnich, pożądany w tej sytuacji wynik nie pojawi się. Jak 

wspomniano wcześniej, przed wykonaniem upewnij się, że konfiguracja jest pożądana. Wynik poziomu 

ufności znajduje się na następnym ekranie. Ale co to oznacza? 

 

Wiersz Poziom ufności (95,0%) w wyniku wskazuje, że poziom ufności wynosi 2,275044. Oznacza to, że 

przy 95% ufności średnia populacji jest gdzieś pomiędzy ±2,275044, co oznacza, że biorąc pod uwagę, 

że średnia próbki wynosi 4,548 zgodnie z wynikami podsumowania, średnia populacji mieści się gdzieś 

pomiędzy 2,272956 a 6,823044. Aby dalej pokazać ten wynik, weź całą kolumnę TOR_LENGTH do 

średniej dla statystyk podsumowujących, używając ToolPak z następującym wynikiem. 

 

Średnia populacji wynosi 4,4349442, czyli od 2,27 do 6,82. Jeśli poziom ufności jest niższy, zakres 

będzie również niższy, więc poziom ufności wynoszący 80% da zakres, który będzie węższy. 

OpenOffice 

Funkcja przedziału ufności OpenOffice nie zapewnia tej samej wygody co pakiet narzędzi Analysis 

ToolPak programu Excel, ale spełnia swoje zadanie. Pierwszy krok jest taki sam jak w innych sekcjach; 



zaimportuj dane dotyczące tornada z 1951 r. i wybierz pustą komórkę w tym arkuszu, aby wyświetlić 

przedział ufności, jak pokazano. 

 

W tym przykładzie wyniki przedziału ufności są umieszczane na dole kolumny TOR_LENGTH. W ten 

sposób wybór kolumny powinien być znacznie prostszy. Pamiętaj, że wybranych zostanie tylko 

pierwszych 100 wierszy, ale w tym przypadku zaczyna się od AH2, a nie od AH1. OpenOffice nie traktuje 

nagłówków w ten sam sposób, więc upewnij się, że nie są one uwzględniane w ściąganiu danych. Wzór 

na przedział ufności musi zawierać odchylenie standardowe, którym jest ODCH.STANDARDOWE.A lub 

odchylenie standardowe próbki. Ten wzór należy umieścić w AH272. 

=STDEVA(AH2:AH101) 

Teraz zapewnia to zdolność przedziału ufności do zastosowania odchylenia standardowego we wzorze 

przedziału ufności, który powinien być umieszczony w AH273 i powinien wyglądać tak: 

=STDEVA(AH2:AH101)  

Konieczne jest wyjaśnienie poprzedniej formuły. „0,05” na początku to tak zwana „wartość alfa”. Kiedy 

statystyki odnoszą się do „alfa”, oznacza to prawdopodobieństwo, że wyniki są „fałszywie pozytywne”. 

Nazywa się to również błędem typu 1, ale prawdziwe obliczenia w celu określenia alfa biorą 1 – Poziom 

ufności. W tym przypadku poziom ufności wynosi 95% lub 0,95. Jeśli analityk przyjmie 1−.95, wynik to 

0,05. Długie wyjaśnienie, ale jest to konieczne w OpenOffice, ponieważ narzędzie wykorzystuje alfa 

znacznie więcej niż poziom ufności. Wynik nie odpowiada dokładnie wynikom programu Excel, ale 

znowu może to być sytuacja zaokrąglania lub taka, w której formuła przedziału ufności ma 

dokładniejsze obliczenia niż druga. Różnica nie jest drastyczna (różnica 0,03), więc te wyniki można 

wykorzystać do wzajemnej weryfikacji. Odchylenie standardowe jest dokładnie takie samo, co daje 

dużą wiarygodność prawdziwości i spójności tych narzędzi. Jeszcze jeden punkt przed opuszczeniem 

OpenOffice. Pamiętaj, im więcej próbkowania, tym węższy zakres przedziału ufności. Odnosi się to do 

wszystkich innych narzędzi, a także do każdego innego narzędzia statystycznego zaangażowanego w 

analizę danych. Jak w każdym badaniu, im więcej próbkowania, tym dokładniejsze wyniki, o ile 

próbkowanie odbywa się losowo. 

R/RStudio/Rattle 

Użycie Rattle dla przedziału ufności jest mniej więcej takie samo jak w przypadku Analysis ToolPak w 

programie Excel. Pierwszym krokiem jest zaimportowanie danych i przygotowanie ich do metody. W 



tym przypadku jedynym aktywnym wejściem będzie TOR_LENGTH. Zauważ również, że zaznaczony jest 

blok „partycja”. Notacja „70/15/15” oznacza, że dane są podzielone na 70% trening, 15% walidację i 

15% testowanie. Oznacza to, że próbkowanych jest 70%, czyli około 140 wierszy. To trochę więcej niż 

wynika z tego testu, więc zmień blok partycji na 37/39/24, co da dane treningowe na poziomie 37%, 

co powoduje, że wiersze 99 są bardzo zbliżone do poprzednich sekcji. Nowo skonfigurowany ekran 

wygląda następująco: 

 

To tutaj Rattle automatycznie idzie o krok dalej. Zauważ, że obok bloku strefowego znajduje się przycisk 

„ziarno”. To, co robi, polega na losowym próbkowaniu zbioru danych przy użyciu wartości inicjatora 

jako punktu początkowego. Oznacza to, że dane te zostaną losowo wybrane i zostaną przetestowane 

na następnym ekranie statystyk opisowych, zilustrowanym w następujący sposób. Upewnij się, że pola 

są zaznaczone prawie na całej długości, z wyjątkiem dwóch ostatnich. 



 

KNIME 

KNIME zapewnia węzeł dla przedziałów ufności, ale jest częścią innego węzła, dlatego ważne jest, aby 

skorzystać z badań, aby zobaczyć, jak te węzły można wykorzystać w kilku rodzajach metod. Po 

pierwsze, ważne jest, aby użyć próbkowania TOR_LENGTH, tak jak to zrobiliśmy w innych sekcjach. W 

takim przypadku węzeł, który należy uwzględnić, nazywa się „Próbkowanie wierszy”. Po przeciągnięciu, 

umieszczeniu i podłączeniu konfiguracja powinna wyglądać tak dla losowego próbkowania. Należy 

jednak zwrócić uwagę na wiele kombinacji próbkowania dostępnych w tym węźle. Konfiguracja do 

zastosowania w tej sekcji jest następująca: 



 

Jak analityk widzi na ekranie konfiguracji, aktualna próbka obejmuje 100 losowo losowanych wartości. 

KNIME zapewnia jeden węzeł dla tego próbkowania i, z doświadczenia, jest to dobry sposób na 

próbkowanie w jednym kroku. Próbkowanie zostało zakończone, ale nadal musi istnieć węzeł, który 

zapewnia przedział ufności, a węzeł ten pochodzi z węzła testu T z pojedynczą próbką. Po 

przeciągnięciu, umieszczeniu i połączeniu tego węzła, poniższe ekrany pokażą ostateczny przepływ i 

ekran konfiguracji dla tego węzła. 



 

Jak analityk widzi na tych ekranach, konfiguracja węzła t-testowego jest prosta. Przedział ufności 

wynosi 95%, który można zmienić, a zmienna to TOR_LENGTH. Zauważ, że „Wartość testowa” wynosi 

0. W tym przypadku jest ku temu powód. W normalnych testach t z jedną próbką hipoteza zerowa 

byłaby oparta na średniej próbki równej wartości. Wartość testowa jest tą wartością, więc dobrze jest 

wiedzieć, dlaczego ten blok jest dostępny w tym węźle. To nie będzie używane w tym przypadku. Po 

wykonaniu wszystkich węzłów, następujący wynik jest dostępny po kliknięciu prawym przyciskiem 

myszy węzła t-testu i wybraniu „Widok: Statystyki testu”. Analityk widzi CI (dolną granicę) i CI (górną 

granicę). Oznacza to, że średnia populacji jest gdzieś pomiędzy tymi dwiema wartościami. Istnieje 95% 

szansy, że jest pomiędzy tymi dwiema wartościami. Nie przejmuj się żadną z pozostałych liczb w tym 

wierszu, ponieważ odnoszą się one do testu t. Jednak, jak widzi analityk, liczby są bardzo zbliżone do 

pozostałych sekcji, co pokazuje, że wyniki są przynajmniej w pewnym stopniu zgodne z próbą 100. 



 

PRÓBKOWANIE LOSOWE 

Przez lata nauczania statystyki i analityki danych losowe próbkowanie jest powszechnie błędnie 

rozumianą przez uczniów koncepcją. Uczniowie często rozważają wybranie pierwszych 10 lub 20 

wartości z losowego próbkowania zestawu danych, gdy nie jest ono losowe. Losowe uwzględnia 

wszystkie wartości w równym stopniu. To jest to, czego niektórzy badacze nie robią z powodu wygody 

lub konieczności. Jednak w celu prawidłowego pomiaru środka zbioru danych lub dokładnego 

przewidzenia wpływu zdarzenia na inne zdarzenie w populacji niezbędna jest dokładna próba. Istnieje 

kilka metod wykonania tej funkcji, a wszystkie wymienione narzędzia mają sposoby losowego 

próbkowania. Niektóre z nich zostały wymienione w poprzednich sekcjach, ale jest to odświeżenie tych 

metod. 

Excel 

Excel ma Analysis ToolPak, który z kolei ma funkcję próbkowania, ale gdy to zrobi analityk, otrzyma w 

procesie duplikaty. Sposobem zapobiegania duplikatom jest przypisanie unikatowej wartości do 

każdego zdarzenia, zapobiegając w ten sposób duplikatom. Pierwszym krokiem w tym procesie jest 

załadowanie zestawu danych, który był używany w poprzednich sekcjach — śledzenia tornada z 1951 

roku. Po zakończeniu wstaw kolumnę na początku danych i nazwij ją „Liczby losowe”, ponieważ będzie 

to unikalny numer, który zostanie przypisany do każdego wiersza. W pierwszym wierszu tej kolumny 

umieść następującą formułę: 

= RAND() 

Po tym kroku upewnij się, że cała ta kolumna ma tę samą formułę, klikając dwukrotnie „uchwyt 

wypełniania” znajdujący się w prawym dolnym rogu komórki z formułą („uchwyt wypełniania” będzie 

przypominał pogrubiony znak plus). Po dwukrotnym kliknięciu uchwytu wypełniania wszystkie puste 

komórki w kolumnie formuły zostaną wypełnione losową liczbą. W rzeczywistości za każdym razem, 

gdy analityk wykona jakieś obliczenia lub naciśnie klawisz ENTER, wiersze zostaną przetasowane. Dzięki 

temu każda próbka danych będzie naprawdę losowa. Gotowy zestaw danych, przed tasowaniem i po 

tasowaniu, jest przedstawiony w następujący sposób: 



 

Aby posortować tak, aby losowa liczba obejmowała wszystkie kolumny, użyj opcji sortowania na karcie 

Dane ekranu, która przypomina poniższy ekran. Klikając tę ikonę na pasku narzędzi, pojawi się 

następujące menu. Użyj strzałki w dół, aby wybrać kolumnę z losową liczbą i kliknij OK. 

 

Jedno słowo ostrzeżenia w tym momencie dla tej funkcji. Upewnij się, że wybrana komórka jest tą w 

kolumnie LICZBA LOSOWA. W przeciwnym razie analityk będzie sortował tylko na podstawie wybranej 

kolumny. Jeśli wybrana kolumna jest kolumną miesiąca, sortowanie będzie odbywać się według nazwy 

miesiąca, a nie według liczby losowej. Jeśli wybrana komórka jest liczbą losową, analityk zobaczy 

odpowiednio potasowane kolumny. Jest to prosty sposób na tasowanie talii bez obawy, że dane 

zostaną zniekształcone przez systematyczne próbkowanie bez losowości. 

OpenOffice 

Pomyśl o OpenOffice jako bardzo podobnym do Excela, z niewielkimi różnicami w formułach. Z tego 

powodu losowe próbkowanie w OpenOffice będzie bardzo podobne do procesu w Excelu. Pierwszym 

krokiem jest oczywiście zaimportowanie zbioru danych, po czym analityk wykonuje te same funkcje co 

Excel wstawiając kolumnę i nazywając ją LICZBY LOSOWE i umieszczając w niej taką samą formułę jak 

Excel w pierwszej komórce tej kolumny. Ekran powinien przypominać ten po zakończeniu tego kroku: 



 

Jeśli ten ekran wygląda znajomo, tak powinno być, ponieważ formatowanie jest bardzo podobne do 

poprzedniej sekcji. Aha, a dwukrotne kliknięcie „uchwytu wypełniania” działa również z tym 

narzędziem. Ułatwia to kopiowanie formuł w dół kolumny, w tym wszystkich wierszy. Konieczna jest 

tu odrobina ostrożności. Jeśli jakiekolwiek wiersze są puste lub zawierają puste wartości obok kolumny, 

którą klikasz dwukrotnie, może nastąpić zatrzymanie w wierszu, więc korzystne jest, aby analityk 

sprawdził kolumnę, aby upewnić się, że wszystkie wiersze mają losową liczbę. Po zakończeniu tego 

kroku przejdź do zakładki Dane na pasku narzędzi i wybierz opcję Sortuj. Po zakończeniu pojawi się 

następujący ekran: 

 

Wybierz przycisk „Rozszerz zaznaczenie”, aby umieścić cały zestaw danych w centrum sortowania 

według liczb losowych. W ten sposób cały zestaw danych (z nienaruszonymi wierszami, co jest bardzo 

ważne) zostanie posortowany na podstawie kolumny liczb losowych. Następnie kontynuuj sortowanie, 

aby przetasować zestaw danych. Jednym z zaleceń dotyczących sortowania zestawu danych jest nie 

zapisywanie zestawu danych, dopóki analityk nie wie, że wszystkie wiersze są nadal nienaruszone. 



 

Poniższy ekran pokazuje zakładkę „opcje” tego samego menu, co poprzednio. Chociaż analityk może 

przemilczeć tę kartę, ważne jest, aby zobaczyć różne opcje oferowane przez tę funkcję sortowania, aby 

upewnić się, że pasują one do intencji analityka. Pole wyboru, takie jak „Zakres zawiera etykiety 

kolumn”, jest ważne podczas sortowania, ponieważ jeśli to pole nie jest zaznaczone, nagłówki zostaną 

posortowane wraz z danymi. Może to być niechlujny wynik, który wpłynie na różne testy 

przeprowadzane przez analityka. Innymi słowy, uważaj na te różne ekrany i eksploruj je, gdy tylko jest 

to możliwe. 

 

R/RStudio/Rattle 

Samplowanie z Rattle zostało omówione w poprzednich sekcjach, ale zostanie odświeżone o ten 

konkretny temat. Po aktywacji pakietu Rattle w RStudio i załadowaniu zestawu danych następnym 

krokiem będzie losowe próbkowanie danych. W takim przypadku cały zbiór danych zostanie 

uwzględniony w próbkowaniu, podczas gdy w poprzedniej sekcji określone kolumny zostały 

zidentyfikowane w zakładce Dane. Karta Dat a powinna wyglądać tak, jeśli analityk chce pobrać próbkę 

50% zbioru danych (nazywanego treningowym zbiorem danych) i wykorzystać to do testowania 



różnych metod i funkcji. W tym momencie analityk powinien upewnić się, że istnieje tylko jedna 

zmienna „Ryzyko” (narzędzie ostrzeże Cię, jeśli jest ich więcej) i że wartości „Partition” sumują się do 

100 (narzędzie również o tym ostrzeże). Poniższy ekran podsumuje to do samplowania. Jedna uwaga 

jest tutaj ważna — wartość „ziarno” jest wartością zwykle opartą na zegarze komputera, ale ustawiając 

ten sam ziarno, te same wartości losowe są regenerowane, co może być przydatne przy porównywaniu 

testów na tym samym zbiorze danych. Jednak analityk może zresetować nasiona, naciskając przycisk 

„seed”. Domyślna wartość 42 jest w porządku, aby rozpocząć ten proces. 

 

Skąd analityk wie, czy próbkowanie rzeczywiście miało miejsce? Użyj bardzo prostej funkcji w Rattle 

(takiej jak statystyki podsumowujące w zakładce „Eksploruj”), a poniższy ekran pokazuje, że istnieje 

188 obserwacji, co stanowi 50% całego zestawu danych. Próbkowanie zadziałało, a w badaniu jest 

odpowiednia liczba wartości. Jeśli analityk ma określoną liczbę, którą musi pobrać (która zostanie 

omówiona w suplemencie), obliczenie tej liczby jest stosunkowo proste. Całkowita liczba wierszy 

wynosi 279, więc weź liczbę potrzebną do pobrania próbki, powiedzmy 140, i podziel tę liczbę przez 

całkowitą liczbę wierszy. Ten procent jest tym, co wprowadzasz do bloku „partycji” na karcie Dane w 

Rattle. W tym przypadku byłby to 140/279, czyli około 50%. Należy jednak pamiętać, że próbkowanie 

można dostosować do dowolnego próbkowania, które jest potrzebne, aby zwiększyć „moc” testu 

statystycznego (co zostanie omówione później) lub innego czynnika, który pomógłby zwiększyć 

dokładność metody statystycznej lub test. 



 

KNIME 

KNIME ma możliwość samplowania, czekania na to, węzła do tego celu. Jest jedna rzecz, którą należy 

wyjaśnić na temat węzłów w KNIME. W przeciwieństwie do innych narzędzi, KNIME jawnie kojarzy 

węzły z wierszami w zestawie danych. Jest to ważne podczas korzystania z KNIME, ponieważ jest to 

bardzo dokładne. Gdy próbkowanie odbywa się na dowolnym zestawie danych, jeśli nagłówki kolumn 

dotyczą zmiennych, próbkowanie odbywa się z uwzględnieniem wierszy. Jest to jeden z obszarów, w 

którym KNIME różni się od innych narzędzi, ale ta różnica nie czyni go niepoprawnym, po prostu inna 

perspektywa z innym leksykonem. Pierwszym krokiem w KNIME jest przeciągnięcie i umieszczenie 

węzła czytnika CSV z zaimportowanym zestawem danych, a następnie przeciągnięcie i umieszczenie 

węzła próbkowania wierszy, łącząc go z węzłem czytnika CSV. Szybkie przypomnienie: każdy węzeł musi 

zostać skonfigurowany i wykonany przed zakończeniem procesu. Następnym krokiem jest ustawienie 

próbkowania zgodnie z oczekiwaniami analityka. Odbywa się to poprzez dwukrotne kliknięcie węzła 

Próbkowanie wierszy, aby wyświetlić ten ekran. 



 

Zwróć uwagę, że analityk może wybrać procent zbioru danych do próbkowania lub liczbę bezwzględną. 

Zwróć także uwagę na blok „Użyj losowego ziarna”, który analityk może ustawić na to samo ziarno, 

które zostało ustawione w Rattle. Oprócz tego, jeśli partycja Rattle jest ustawiona na 50%, analityk 

może ustawić tę wartość procentową na tym ekranie konfiguracji na 50%, aby sprawdzić, czy 

próbkowanie daje podobny lub inny wynik. Jest to świetny sposób na określenie różnych wyników przy 

użyciu dwóch różnych narzędzi, zarówno do testowania spójności, jak i dokładności metod. W tym 

przypadku analityk ustawia losowe ziarno na to samo, co w Rattle, a liczbę na 188, czyli to samo, co w 

Rattle. Wykonywany węzeł daje następujące wyniki: 

 

Analityk może to sprawdzić na podstawie wyników Rattle, aby zobaczyć ich bliskość w wartościach. 

Najważniejsze jest to, że metody pobierania próbek w niektórych narzędziach są znacznie łatwiejsze i 

niewiele, jeśli jakiekolwiek powielanie odbywa się z myślą o losowym pobieraniu próbek. Niektóre 

narzędzia mają funkcje przeznaczone do próbkowania, podczas gdy inne wymagają nieco większej 

konfiguracji. Oczywiste jest jednak, że pobieranie próbek będzie kontynuowane przez analityków 

danych w przyszłości, ponieważ analiza populacji jest nieco żmudna. Próbkowanie jest ważne i spójne, 

jeśli odbywa się losowo 



METODY STATYSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI 

MOC 

Moc to coś, co doświadczony instruktor statystyki na studiach licencjackich okryłby z przemijającym 

zainteresowaniem, ale na pewno nie w szczegółach. Według jednego odniesienia, władza jest nie tylko 

opcją, ale powinna być wymogiem .Dla lepszego zrozumienia mocy konieczny jest przegląd rodzajów 

błędów. Celem testowania hipotez w tej książce był błąd typu 1 (lub fałszywie dodatni). Podając „alfa” 

0,05, analityk popełnia błąd typu 1, co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywego 

wyniku jest tylko 5%. Fałszywie pozytywny oznacza, że test ujawnia wynik, który może być 

nieprawidłowy, na przykład wynik testu na grypę oznacza, że ktoś choruje na grypę, który go nie ma. 

W teście mocy ćwiczony jest błąd typu 2, który jest wynikiem fałszywie ujemnym. Zasadniczo oznacza 

to, że jeśli moc wynosi 80% (lub 0,8), istnieje 80% prawdopodobieństwo, że test wykaże, że ktoś nie 

ma grypy, która w rzeczywistości nie będzie miała grypy. Wciąż istnieje 20% szans na wynik fałszywie 

negatywny lub na osobę, u której wykonano test na grypę, u której wynik testu był ujemny, ale 

rzeczywiście ma grypę. W świecie statystyki 80% moc jest akceptowalna i konwencjonalna. 

Prawdziwym wyzwaniem jest to, że istnieje wymagana liczba zdarzeń, które muszą zostać 

spróbkowane, aby uzyskać wynik 80% mocy. To, co zostanie tutaj zademonstrowane, to proces 

dotarcia do tego wyniku próbkowania, a zatem dokładniejszego wyniku statystycznego. 

R/RStudio/Rattle 

Excel nie ma możliwości działania poza ręcznym wprowadzaniem formuły, to samo dotyczy 

OpenOffice. Aby było to jak najłatwiejsze dla analityka, w tej części skupimy się tylko na narzędziu w 

tym tekście, które może wykonać funkcję władzy bezpośrednio z istniejącej funkcji. Będzie to narzędzie 

R/RStudio/Rattle. Pierwszym krokiem do wykonania tej procedury jest zaimportowanie wymaganych 

zestawów danych, które będą danymi śledzenia tornada z lat 1951 i 1954, skupiając się na zmiennych 

TOR_LENGTH, jak w poprzedniej sekcji. Po wykonaniu tej czynności określ funkcję, która będzie 

potrzebna; w tym przypadku będzie to pakiet „pwr”, który można zainstalować jak każdy inny pakiet 

w R lub RStudio, jak opisano w poprzedniej sekcji. Po zakończeniu wystarczy wypełnić parametry 

formuły wartościami, aby uzyskać brakującą wartość. Na przykład, jeśli analityk chce wiedzieć, ile 

próbek potrzebuje, aby mieć moc 80% (co jest równoznaczne z posiadaniem „alfa” 0,05), gdy ma dwie 

zmienne o średnich 5 i 4, z odchylenie standardowe populacji równe 5, analityk musi dowiedzieć się, 

ile próbek potrzebuje, aby osiągnąć moc 80%. W R/RStudio, po zainstalowaniu pakietu „pwr”, analityk 

musi umieścić następującą formułę w obszarze roboczym RStudio. 

> pwr.norm.test(d=.2,sig.level=.05,power=.8,alternative= 

"two.sided") 

Mean power calculation for normal distribution with known 

variance 

d = 0.2 

n = 196.2215 

sig.level = 0.05 

power = 0.8 

alternative = two.sided 



Powodem używania „dwustronności” jest to, że analityka nie obchodzi, czy jeden środek jest mniejszy 

czy większy od drugiego, tylko czy są równe, czy nie. Liczba wartości potrzebnych do uzyskania mocy 

80% wyniesie 197, ponieważ zdarzenia są zwykle liczbami całkowitymi, więc 196,2 jest zaokrąglane w 

górę. Co by się stało, gdyby analityk chciał sprawdzić, czy jeden środek jest większy od drugiego? Ile 

wydarzeń byłoby wtedy potrzebnych, aby uzyskać 80% mocy? Jest to prosta zmiana w formule, dzięki 

czemu formuła będzie teraz brzmiała następująco, ale alternatywą będzie zmiana na „większy”, aby 

właściwie odpowiedzieć na alternatywną hipotezę. Czytelnik może pamiętać, że testowanie hipotez 

zostało omówione w poprzedniej sekcji, a jednym aspektem testowania hipotez, który pozostaje 

spójny, było to, że hipoteza zerowa zawsze dotyczy jednej wartości równej drugiej wartości (takiej jak 

średnia1=średnia2, itd.). Hipoteza alternatywna byłaby jedną z trzech: „jedna wartość jest mniejsza od 

drugiej wartości”, „jedna wartość jest większa od drugiej wartości” lub „jedna wartość nie jest równa 

drugiej wartości”. Dwójka. jednostronny” oznacza trzecią opcję lub że jeden środek nie jest równy 

drugiemu. Opcja „większa” oznacza, że jedna średnia jest większa od drugiej. Jeśli analityk zmieni 

alternatywę na „większy”, wynik zmieni się na następujący: 

> pwr.norm.test(d=.2,sig.level=.05,power=.8,alternative= 

"greater") 

Mean power calculation for normal distribution with known 

variance 

d = 0.2 

n = 154.5639 

sig.level = 0.05 

power = 0.8 

alternative = greater 

Jak widzi analityk, próbka zmienia się ze 197 na 155. Oznacza to, że aby uzyskać moc 80%, byłoby mniej 

wysiłku przy próbkowaniu, gdyby alternatywna hipoteza była większa. W tym momencie ostatnia opcja 

lub „mniej” nie została wybrana, ale nie jest to możliwe z dodatnim „d”. Powodem jest to, że część 

obliczeń, która przechodzi w „d” to (średnia1-średnia2)/odchylenie standardowe. Jeśli „d” jest 

dodatnie, „mniej” nie jest opcją, ponieważ średnia1-średnia2 jest dodatnia. Analityk musiałby zmienić 

„d” na liczbę ujemną, aby skorzystać z opcji „mniej”. Uwaga dotycząca spoilera: wartość po wykonaniu 

tej czynności będzie taka sama jak liczba „większa”. Powodem tego jest to, że analityk testuje rozkład 

normalny (lub to, co według analityka może być rozkładem normalnym). To jest odpowiedź R/RStudio 

na obliczenia mocy. Jak widać, wymaga to trochę wysiłku ze strony analityka, ale i tak jest znacznie 

prostsze niż wykonywanie tej samej funkcji w jakimkolwiek innym narzędziu. W związku z tym ta sekcja 

dotyczy tylko narzędzia R/RStudio do obliczania mocy. 

TEST F 

Test F to sposób sprawdzania, czy dwie testowane zmienne mają równe lub nierówne wariancje. Jest 

to ważne, gdy przeprowadzany jest test t dla dwóch prób, ponieważ obliczenia statystyki T są różne dla 

równych lub nierównych wariancji. Test ten jest również nazywany Testem Levene'a, od nazwiska 

autora eseju na temat tej metody (Levene, 1960), który wykrywa z konwencjonalną szansą (zwykle 

95%), czy wariancje są równe między różnymi zmiennymi między zbiorami danych, czy w obrębie 

jednego zbioru danych. zbiór danych. Większość narzędzi ma już tę funkcję, ale interesujące wydaje 



się, że nie są one używane do sprawdzania wariancji przed zastosowaniem testu t, który ma niewielkie 

różnice we wzorach w zależności od tego, czy wariancje są równe, czy nie . Istnieje fantastyczna strona 

internetowa, która może pomóc analitykowi w koncepcji i wyjaśnieniu Levene, wraz z formułami i 

narzędziami. Jest to uważane za niezwykłą technikę, ponieważ analityk musi ją zastosować przed 

przeprowadzeniem innych testów. 

Excel 

Excel posiada Analysis ToolPak, który może z łatwością przeprowadzić test F-Test Levene'a i faktycznie 

ma do tego wybór w ToolPak. Proces stosowania tego jest prosty. Pierwszym krokiem jest 

zaimportowanie danych, które w tym przypadku będą śledzeniem tornada z lat 1951 i 1954, tak jak to 

zrobiono dla testu t. Po zaimportowaniu otwórz pakiet narzędzi Analysis ToolPak i wybierz opcję F-Test 

Two Sample for Variances, która znajduje się tuż pod opcją Wygładzanie wykładnicze. W tym 

momencie proszę wybrać kolumny (dwie kolumny) danych do porównania, tak jak jest to pokazane na 

następnym ekranie. 

 

Analityk zauważy, że blok „Etykiety” jest zaznaczony i że tworzony jest nowy arkusz do przechowywania 

wyników. Na potrzeby tej sekcji kolumny z 1951 i 1954 oznaczone „TOR_LENGTH”, które były podstawą 

tych demonstracji, są ponownie używane dla zachowania spójności. Analityk może kwestionować 

powód stosowania dowolnego rodzaju testów, aby sprawdzić, czy wariancje są różne, ponieważ są one 

różne, jeśli analityk wykonał podsumowanie statystyk zbiorów danych. Jednak ze względu na liczbę 

zdarzeń w każdej próbce i różnicę między nimi (279 vs ponad 600), ocena wariancji na podstawie 

wzroku nie jest tak naprawdę adekwatna do testów statystycznych. Dzięki wykonaniu testu Levene'a 

wynik informuje analityka, jakie są szanse, że wariancje są nierówne, biorąc pod uwagę różnicę w 

liczebności próbek. Jest to ważne dla kolejnego testu t. Poniżej znajduje się wynik poprzedniego testu 

Excel Levene. Co to wszystko znaczy? 



 

Obszar, na którym analityk będzie chciał się skupić, to ostatnie trzy wiersze, które mówią nam, czy 

hipoteza zerowa (że obie wariancje są równe) jest poprawna. „F” to 1,09, a „F Critical one-tail” to 1,19. 

Ponieważ F jest mniejsze niż F krytyczne, analityk nie odrzuci hipotezy zerowej, co oznacza, że obie 

wariancje są równe. Jeśli analityk chce to potwierdzić, spójrz na „jednostronny P(F<=f)”, który pokazuje 

wartość 0,193. Ta wartość jest większa niż „alfa” ustawiona na ekranie konfiguracji, która wynosiła 

0,05. Jeśli wartość p z testu F jest większa niż alfa, to hipoteza zerowa jest odrzucana i możemy 

wywnioskować, że obie wariancje są równe. W tym przypadku wartość p jest większa niż alfa, co 

wskazuje na prawdopodobieństwo, że wariancje są równe. W tym momencie analityk może wybrać 

właściwy wybór testu t w celu przeprowadzenia tej procedury. 

R/RStudio/Rattle 

Test Levene'a na grzechotkę jest stosunkowo prostą procedurą. Jednak, co jest ważne, Rattle obsługuje 

tylko jeden zestaw danych na raz. Aby wykonać kombinację zmiennych, analityk będzie musiał 

przygotować dane przed wstawieniem ich do Rattle lub użyć nieodłącznej funkcji programowania 

RStudio. W tym przypadku funkcja programowania RStudio jest wyborem, po prostu dlatego, że jest 

to tylko jedna lub dwie linie kodu. Pierwszym krokiem jest zwykłe zaimportowanie danych, które 

powinno już zostać wykonane. Następnie jest niezbędny krok wstępny polegający na upewnieniu się, 

że zainstalowano odpowiedni pakiet. W takim przypadku funkcja var.test znajduje się w pakiecie 

STATS, który jest już zainstalowany w R, a następnie automatycznie instalowany w RStudio. Sposób, w 

jaki analityk może to znaleźć, zostanie wyjaśniony w informacjach uzupełniających. Po zainstalowaniu 

i aktywowaniu odpowiedniego pakietu wystarczy jeden wiersz kodu, aby zapewnić odpowiednie 

porównanie obu plików. Pamiętaj tylko, że oba pliki muszą zostać zaimportowane do RStudio, aby 

mogło nastąpić porównanie. Następujące wiersze kodu i wyniki są dołączone do przeglądu. Ponownie 

pamiętaj, że te wyniki mogą nie być takie same jak w programie Excel. Głównym powodem jest to, że 

podstawowy algorytm może się nieco różnić, ale wyniki będą takie same. 

> tor1951<- StormEvents_details_ftp_v1_0_d1951_c20160223 

> tor1954<- StormEvents_details_ftp_v1_0_d1954_c20160223 

> var.test(tor1951$TOR_LENGTH,tor1954$TOR_LENGTH) 

F test to compare two variances 



data: tor1951$TOR_LENGTH and tor1954$TOR_LENGTH 

F = 0.91301, num df = 268, denom df = 608, p-value = 

0.3907 

alternative hypothesis: true ratio of variances is not 

equal to 1 

95 percent confidence interval: 

0.7478819 1.1237249 

sample estimates: 

ratio of variances 

0.9130138 

Analityk zauważy, że pakiet RStudio zawiera hipotezę alternatywną, która jest pomocna. Zasadniczo 

oznacza to, że jeśli wartość p jest mniejsza niż alfa (która, jak już omówiono, wynosi 0,05), wówczas 

hipotezę zerową można odrzucić. Jednak w tym przypadku wartość p jest większa niż wartość alfa, więc 

hipoteza zerowa nie jest odrzucana, co oznacza, że istnieje statystyczne prawdopodobieństwo, że obie 

wariancje są równe. 

KNIME 

KNIME ma węzeł do wykonania testu F Levene (niespodzianka!), ale jest częścią innego węzła zwanego 

jednokierunkową ANOVA, więc wyszukiwanie w teście F Levene nie ujawni odpowiedniego węzła. 

Przed wykonaniem F-Testu potrzebne są pewne przygotowania. Pierwszym krokiem będzie 

zaimportowanie dwóch plików (1951 i 1954 śledzenie tornada) przez węzeł CSV Reader. Będą dwa 

węzły CSV Reader, aby pomieścić dwa pliki. Po zakończeniu przeciągnij i połącz węzeł Concatenate, jak 

pokazano na poniższym ekranie. Skonfiguruj węzeł tak, jak pokazano po ekranie przepływu pracy. 

Należy pamiętać o wynikach, które mają zostać ujawnione. Mogą różnić się od innych narzędzi, ale bez 

obaw. Ponownie, różnica jest zwykle spowodowana wewnętrznym działaniem narzędzi, a wyniki będą 

takie same jak w przypadku wyboru hipotezy. Ponadto, jeśli istnieje jakakolwiek różnica między 

oryginalnymi danymi a danymi wybranymi do analizy, będą różnice w wynikach. Jedynym aspektem 

spójności jest zrozumienie danych i zapewnienie, że wszystkie aspekty danych są takie same dla 

każdego testu. Podobnie jak w przypadku eksperymentów, jeśli badani nie są tacy sami w aspekcie, 

który jest ważny dla testu, test będzie stronniczy. 



 

 

Należy podkreślić, że ten wynik KNIME prowadzi do 

taki sam wniosek jak inne narzędzia. Ponieważ wartość p wynosi 0,463, a alfa 0,05, wartość p jest 

większa niż alfa, co prowadzi do tego samego wyniku – że dwie wariancje między długościami tornada 

z lat 1951 i 1954 mają bardzo dobre prawdopodobieństwo wystąpienia bycie równym. 

WIELOKROTNA REGRESJA/KORELACJA 

Zdarzają się sytuacje, w których analiza wymaga przetestowania kilku zmiennych pod kątem relacji. W 

takim przypadku niektóre narzędzia zapewniają bezpośrednią metodę wykonywania tej funkcji. Jednak 

przy stosowaniu regresji wielokrotnej należy zachować ostrożność. Według jednego źródła ważne jest, 



aby zrozumieć konsekwencje regresji wielorakiej lub korelacji. Jeden z nich nazywa się overfitting 

danych. Zasadniczo w dowolnym zestawie danych zastosowanie korelacji wielokrotnej może zwykle 

skutkować co najmniej jedną zmienną powiązaną z inną. Sztuczka polega na upewnieniu się, że analityk 

ma wymagania przed wykonaniem tego testu, co sprowadza się do wyeliminowania tej sytuacji. 

Istnieje cała książka o fałszywych korelacjach, która jest wynikiem tego, że analityk szuka związku, 

zamiast pozostawać bezstronnym.  

Excel 

Wykonanie regresji wielokrotnej lub korelacji w programie Excel jest proste, biorąc pod uwagę pakiet 

narzędzi Analysis ToolPak. Zamiast wybierać tylko jedną kolumnę na „Y”, wybierz kilka kolumn. Jednak, 

co jest ważne, wszystkie wybrane kolumny muszą być ciągłe. Nie może być kolumny pomiędzy tymi, 

które analityk chce przetestować. Dlatego analityk będzie musiał upewnić się, że dane są odpowiednio 

sformatowane i oczyszczone przed przeprowadzeniem tego testu. Procedura wykonywania regresji 

wielokrotnej polega najpierw na rozważeniu zmiennych, które analityk będzie regresował. W tym 

przypadku będzie to TOR_LENGTH lub długość tornada oraz BEGIN_DAY i BEGIN_TIME, czyli 

odpowiednio dzień i godzina wystąpienia tornada. Analityk chce wiedzieć, czy jest w stanie przewidzieć 

długość tornada na podstawie dnia i godziny jego rozpoczęcia. W tym celu należy zaimportować plik 

tornado z 1951 r., który zostanie użyty w tym przypadku, i załadować Analysis ToolPak. Jest jeszcze 

jedna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę. Rozważane kolumny muszą być razem, więc analityk 

będzie musiał upewnić się, że zostało to zakończone przed wdrożeniem regresji wielokrotnej. 

Następnym zagadnieniem jest, która zmienna ma być używana jako zmienna zależna i zmienna 

niezależna. Zmienną zależną jest „y”, a zmienną niezależną jest „x”. Jest to ważne, ponieważ określi, 

której kolumny użyć w funkcji. Po wykonaniu tych kroków analityk może użyć pakietu narzędzi Analysis 

ToolPak i wybrać opcję „Regresja”. Po wybraniu pojawi się następujący ekran, skonfigurowany tak, że 

„oś y” lub zmienna zależna to DŁUGOŚĆ TORA, a „oś x” lub zmienne niezależne to BEGIN_TIME i 

BEGIN_DAY. Rezultatem powinno być podłączenie godziny i dnia oraz uzyskanie szacowanej długości 

tornada na podstawie tych dwóch zmiennych. Proszę zdać sobie sprawę, że jest to przybliżone i musi 

zostać zweryfikowane przez rzeczywiste użycie. Jednak na potrzeby tego tekstu ten przykład sprawdzi 

się dobrze. 

 

Rezultatem jest następujący ekran. Równanie pokazuje punkt przecięcia (y) i dwie wartości x 

(BEGIN_TIME i BEGIN_DAY). Chociaż związek jest wątły, istnieje praktyczna formuła wynikająca z tej 

funkcji. Jeszcze jednym aspektem regresji wielorakiej jest korelacja, która jest bardzo niska, aż do 



nieistnienia. Jeśli analityk próbuje przewidzieć długość tornada na podstawie dwóch niezależnych 

zmiennych, da wynik, ale związek tych dwóch zmiennych z długością tornada jest wątły. 

 

OpenOffice 

Podobnie jak w przypadku innych funkcji, OpenOffice nie ma pakietu narzędzi Analysis ToolPak do 

wydajnego generowania wyników, ale może wykonywać regresję wielokrotną opartą na formułach. Po 

zaimportowaniu tych samych danych, co w programie Excel, formuła „linest” jest używana z sąsiednimi 

kolumnami, po czym formuła jest przekształcana w formułę tablicową przy użyciu kombinacji klawiszy 

CTRL-SHIFT-ENTER, co daje następujący wynik: 

 

Sposób odczytania tego wyniku polega na spojrzeniu na F3 (wybrane), a to jest to samo, co liczba w 

BEGIN_TIME w odczycie programu Excel. Innymi słowy, jest to jedna z wartości „x”. Druga wartość „x”, 

BEGIN_DAY, znajduje się w G3, a punkt przecięcia znajduje się w H3. Zasadniczo oznacza to, że formuła 

brzmiałaby następująco: 

−0,00072515x+0,062088764x2+4,587879354. 

Oznacza to, że jeśli analityk chce wiedzieć, jaka będzie długość tornada 9 dnia miesiąca o godzinie 

09:00, analityk wstawia te liczby do „x” i „x2” i dodaje punkt przecięcia, aby uzyskać długość tornada. 



Powtórzmy, jest to tylko przykład i nie pokazuje związku między tymi czynnikami. To jest tylko do 

demonstracji. 

R/RStudio/Rattle 

W regresji wielokrotnej Rattle jest dobrym wyborem dla tej funkcji, ponieważ jest dostępna w pakiecie. 

Konfiguracja jest taka sama jak w innych sekcjach, pierwszym krokiem jest zaimportowanie i 

przypisanie poszczególnym zmiennym odpowiedniego desygnatora. Jak pokazano na poniższym 

ekranie, musi być przypisana zmienna „docelowa”, w przeciwnym razie funkcja regresji nie będzie 

działać. W tym przypadku funkcją docelową będzie długość tornada lub zmienna TOR_LENGTH, 

ponieważ to ona będzie zmienną zależną. Pozostałe czynniki, czas i dzień, będą zmiennymi 

niezależnymi, podobnie jak w poprzedniej konfiguracji w OpenOffice. Po zakończeniu kliknij ikonę 

„Wykonaj”, a pojawi się następujący wynik. 

 

Po skonfigurowaniu danych przejdź do zakładki „Model”, aby wykonać regresję. Ekran jest 

skonfigurowany tak, jak pokazano poniżej, a po naciśnięciu ikony „Wykonaj” wyniki zostaną 

wyświetlone zgodnie z ilustracją. Cały ekran może być nieco przytłaczający, ale wyniki są bardzo 

podobne do poprzednich sekcji, ponieważ liczby od BEGIN_TIME do BEGIN_DAY są takie same, jak te 

dostarczane przez inne narzędzia, a najdokładniej odzwierciedlają odczyt z Excela. Jedno słowo 

ostrzeżenia przy konfigurowaniu tych ekranów. W poprzednich sekcjach Rattle zauważono, że analityk 

musi zwracać uwagę na opcje danych, aby upewnić się, że zestaw danych będzie zawierał wszystkie 

wiersze. Pamiętasz opcje „Partycja”? Jest to ważne, ponieważ wykonanie dowolnej funkcji w Rattle da 

różne wyniki z różnymi ustawieniami w opcji Partycja. Jeśli analityk używa tylko Rattle, istnieją kroki 

przygotowawcze, które są nie tylko ważne, ale także niezbędne do zapewnienia spójnych wyników. 



 

KNIME 

Węzeł regresji wielokrotnej znajdujący się w KNIME nie jest od razu widoczny. Węzeł znajduje się w 

lokalizacji na tym ekranie. Ponownie, umieszczenie „regresji” w bloku wyszukiwania zidentyfikuje 

lokalizację węzła w następujący sposób: 

 

Regresja wielokrotna KNIME jest stosunkowo prosta. Węzeł uczenia regresji liniowej jest umieszczany 

i połączony z węzłem czytnika CSV. Po dwukrotnym kliknięciu węzła uczenia się regresji liniowej pojawi 

się ekran, który pozwoli użytkownikowi wybrać, która jest kolumną docelową, a które są kolumnami 

„niezależnymi”. Odbywa się to jak inne węzły tego typu. Po skonfigurowaniu węzła uruchom oba węzły 

i po otrzymaniu przez użytkownika „zielonego światła”, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł 

uczenia regresji liniowej i wybierz tabelę współczynników i statystyk, aby zobaczyć wyniki. Użytkownik 

powinien użyć tej samej metody odczytywania tych wyników, jak opisano w poprzednich sekcjach. 

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy węzeł, którego potrzebuje analityk, jest prawdopodobnie dostępny 

w KNIME, ale czasami wymaga to trochę wyszukiwania, aby znaleźć te węzły. Dodatkową uwagą jest 



to, że dostępnych jest wiele komunikatów społecznościowych, jeśli analityk potrzebuje pomocy w 

KNIME. W niektórych przypadkach społeczności te obejmują rzeczywiste procesy, które są kompletne 

i dostępne do pobrania w celu przetestowania i sprawdzenia, jak działa proces. Badanie tych węzłów 

jest praktyczne i przyczynia się do procesu uczenia się za pomocą tych narzędzi. Wraz z badaniami 

naukowymi jest praktyka, która jest niezwykle cenna. 

PRAWO BENFORDA 

Prawo Benforda zostało opracowane w celu wykrywania anomalii w danych liczbowych, a mianowicie 

danych wejściowych księgowych. Podstawową teorią jest to, że liczby o „normalnym rozkładzie” 

odzwierciedlają krzywą zstępującą od „1” do „9”. Wdrażając prawo Benforda, analityk może wykryć 

nieprawidłowości w liczbach, które mogą prowadzić do ujawnienia fałszywych zgłoszeń. Jest to 

wykorzystywane przez księgowych i analityków finansowych, aby pomóc w ograniczeniu oszustw i 

problemów księgowych. Jedynym narzędziem, które wydawało się osiągać to przy niewielkim wysiłku, 

był Rattle, ponieważ ma go jako opcję w funkcjach dostarczanych z narzędziem. Należy tu zwrócić 

uwagę na to, że Rattle (i ogólnie R) działa na pakietach, co oznacza, że są chwile, kiedy pakiet będzie 

potrzebny do ukończenia funkcji w Rattle. Kiedy tak się stanie, Rattle poinformuje analityka, że pakiet 

jest potrzebny i zapyta, czy chce, aby pakiet został zainstalowany. Jeśli analityk wybierze opcję no, 

pakiet nie zostanie zainstalowany, a proces się zakończy. Jedynym punktem dotyczącym analityków, 

którzy polegają na Rattle, jest to, że ufają temu narzędziu w zakresie pobierania elementów, a nie 

instalowania złośliwego oprogramowania lub innych wymagających pamięci plików. Przez lata 

używania Rattle nie zdarzyło się to temu autorowi, ale nie ma gwarancji na 100% bezpieczeństwo tego 

narzędzia. To samo można jednak powiedzieć o bardziej znanych narzędziach, które są zaufane i 

używane przez firmy i rząd federalny, które zainstalowały pliki wykorzystywane przez hakerów do 

złośliwego oprogramowania. W każdym przypadku rozsądnie byłoby, gdyby każdy analityk danych… 

aktywować i kontynuować wszelkie oprogramowanie antywirusowe, które zainstalowali na swoim 

komputerze. 

Rattle 

Konfiguracja prawa Benforda dla grzechotki jest nieco skomplikowana, ale nadal jest bardzo solidna w 

porównaniu z używaniem formuł w niektórych innych narzędziach. Rattle umieszcza Prawo Benforda 

w zakładce „Eksploruj” w sekcji „Dystrybucje”. Gdy analityk wybierze przycisk radiowy Dystrybucje, 

pojawi się następujący ekran, a wybór prawa Benforda jest tak prosty, jak zaznaczenie pola. Jednak 

istnieje pewne przygotowanie, które towarzyszy tej kontroli. Najpierw wróć do zakładki „Dane” i 

upewnij się, że TOR_LENGTH jest wybrany jako „Cel”, ponieważ jest to zmienna, której analityk chce 

użyć, aby sprawdzić, czy jest zgodna z prawem Benforda. Upewnij się, że po wybraniu TOR_LENGTH 

analityk kliknie ikonę „Wykonaj”, aby aktywować ją w zbiorze danych. Pamiętaj również, że nie ma 

potrzeby „ignorowania” wszystkich pozostałych zmiennych, ponieważ celem jest ta, która będzie 

główną zmienną rozpatrywaną pod przyciskiem Prawa Benforda. Jednym z przypomnień jest to, że 

zakładka „Eksploruj” zawiera szeroki wachlarz funkcji dostępnych do analizy danych, więc spróbuj 

różnych kombinacji, aby sprawdzić, czy istnieje funkcja, która będzie pasować do potrzeb analityka. 

Po odpowiednim wybraniu danych, jak pokazano poniżej, następnym krokiem będzie upewnienie się, 

że konfiguracja zakładki „Eksploruj” jest poprawna do działania funkcji. Tutaj słowem ostrzeżenia jest 

upewnienie się, że zestaw danych jest odpowiedni dla funkcji. Gdy analityk wybiera dane, może 

pojawić się pokusa skorzystania z opcji „Zbiór danych R” w zakładce „Dane”. Chociaż byłoby to w 

porządku dla wielu funkcji, opcja prawa Benforda musi odczytywać „ramkę danych”, która nie jest 

typem zbioru danych wynikającym z wyboru „Zestawu danych R”. Zestaw danych utworzony przez ten 

wybór nazywa się „tibble”, który jest typem zestawu danych bardzo elastycznym z wieloma pakietami 



dostępnymi w R i Rattle. Nie jest to jednak zgodne z funkcją prawa Benforda. Dlatego zamiast korzystać 

z opcji „R Dataset”, najlepiej wybrać jako źródło „Plik”. W ten sposób, używając pliku bezpośrednio z 

komputera, nie ma transformacji z R, aby zrobić z niego tibble. Poprzednie stwierdzenie jest tylko 

sugestią, ponieważ istnieją polecenia, które mogą zmienić tibble w „ramkę danych” bezpośrednio w R; 

ale jeśli programowanie nie jest preferowane, właściwą opcją jest importowanie zwykłego pliku 

komputerowego. Po wybraniu i zaimportowaniu danych istnieje potrzeba uczynienia zmiennej 

„celem”, w tym przypadku wybrano TOR_LENGTH. Zapewni to, że odpowiednia funkcja rozpozna i 

skupi się na TOR_LENGTH jako czynniku, który należy wziąć pod uwagę. Poniższy ekran przedstawia 

odpowiednie wybory. Jedna uwaga jest taka, że pole wyboru „partycja” nie jest zaznaczone. W takim 

przypadku wszystkie wiersze będą brane pod uwagę w tej funkcji, ale podobnie jak w poprzedniej sekcji 

dotyczącej „uczenia” zbiorów danych, analityk może zdecydować, jaki procent jest potrzebny 

(próbkowanie) do wykonania testu, a następnie zwalidować go inną częścią cały zbiór danych. Po 

zaimportowaniu zestawu danych i skonfigurowaniu danych nadszedł czas, aby przejść do zakładki 

„Eksploruj” i dokonać wyborów niezbędnych do aktywacji funkcji Prawa Benforda w Rattle. 

 

Pierwszym krokiem byłoby wybranie z opcji „Dystrybucja” i pojawi się jedno okno z dwoma ekranami. 

Na razie w tej sekcji skupimy się na tym, który znajduje się na górze. Wybierz zmienną dla opcji Prawa 

Benforda, a następnie upewnij się, że wybór „grupuj według” jest zmienną, która pokaże prawidłowe 

powiązanie. W tym przypadku DAMAGE_PROPERTY została pokazana jako zmienna kategorialna. 

Wybory powinny wyglądać następująco: 



 

Po dokonaniu wyboru kliknij ikonę Wykonaj i sprawdź ekran fabularny RStudio, który domyślnie 

znajduje się w prawej dolnej ćwiartce ekranu. Tam analityk powinien zobaczyć następujący ekran, który 

jako ostrzeżenie może wydawać się bardzo skomplikowany. Główną linią, na której powinien się skupić 

analityk, jest ta oznaczona „Benford”, która pokazuje prawdopodobieństwo pojawienia się pierwszych 

cyfr w normalnych danych. Na przykład, patrząc na linię Benforda (czerwoną), cyfra „1” pojawia się w 

około 0,30 lub 30% przypadków. Jeśli analityk patrzy na „czerwoną” kropkę, która pojawia się na górze 

wykresu, nie jest to linia Benforda, ale ta, która przedstawia liczbę cyfr „1”, które pojawiają się w 

TOR_LENGTH przy adresowaniu 25 mln lub 25 mln dolarów uszkodzić. Jednak w przypadku innych 

wartości DAMAGE_PROPERTY, takich jak 2,5 mln lub 25 tys., linia ta jest nieco zbliżona do linii 

Benforda. Oznacza to, że istnieje pewne podobieństwo między tymi liczbami a normalnością prawa 

Benforda. 



 

Jednak nawet jeśli wykres może nie być dyskryminujący, w R/RStudio istnieje program, który ocenia, 

czy dane są zgodne z prawem Benforda. Linia programowania dla tego jest pokazana w następujący 

sposób, tak jak w R: 

> benford(tor1951$TOR_LENGTH,number.of.digits=1,sign= 

"positive",discrete=FALSE,round=3) 

Z tej linii pojawi się następujący wynik. Jak widzi analityk, ocenia dane jako niezgodne z prawem 

Benforda, ale na koniec kwalifikuje to stwierdzenie stwierdzeniem, że żadne dane ze świata 

rzeczywistego nie będą całkowicie zgodne z prawem Benforda. Jest to ważne, ponieważ 

odzwierciedlenie rzeczywistych danych w teorii nie jest realistycznym wynikiem. Obiekt Benforda: 

Data: tor1951$TOR_LENGTH 

Number of observations used = 157 

Number of obs. for second order = 69 

First digits analysed = 1 

Mantissa: 

Statistic Value 

Mean 0.476 

Var 0.089 

Ex.Kurtosis -1.098 

Skewness -0.112 

The 5 largest deviations: 

digits absolute.diff 



1 5 13.57 

2 6 9.51 

3 1 9.26 

4 2 8.35 

5 7 2.10 

Stats: 

Pearson's Chi-squared test 

data: tor1951$TOR_LENGTH 

X-squared = 28.47, df = 8, p-value = 0.0003927 

Mantissa Arc Test 

data: tor1951$TOR_LENGTH 

L2 = 0.0039588, df = 2, p-value = 0.5371 

Mean Absolute Deviation (MAD): 0.03218442 

MAD Conformity - Nigrini (2012): Nonconformity 

Distortion Factor: -34.24091 

Remember: Real data will never conform perfectly to 

Benford's Law. You should not focus on p-values! 

Pokazuje to, że tę funkcję można wykonać stosunkowo łatwo z tego narzędzia, bez konieczności 

dodatkowego programowania. Jedna dodatkowa uwaga jest taka, że aby to zadziałało, analityk może 

być zmuszony do zainstalowania pakietu „benford.analysis”, który jest częścią R, ale nie jest 

automatycznie instalowany z podstawowym R lub RStudio. 

LIFT 

Lift to metoda oceny modelu predykcyjnego. Wielokrotnie analityk przeprowadzi model lub test bez 

oceny potencjalnej wartości takiego testu. W takim przypadku Lift może ocenić wartość predykcyjną 

przed uruchomieniem rzeczywistego testu. Pomyśl o wartości takiej funkcji. Jeśli test nie jest 

wartościowy lub nieodpowiedni, po co go przeprowadzać? W książce Data Science for Business 

(znajdującej się w odnośniku) autorzy przedstawiają przykład kogoś, kto wchodzi do sklepu i kupuje 

kombinację produktów. Winda określi wykonalność przewidzenia, czy ktoś kupi konkretną kombinację 

tych produktów, czy będzie to piwo i jajka, czy piwne chipsy ziemniaczane. Opiera się to na 

prawdopodobieństwie zakupu jednego produktu, a następnie drugiego. Formuła jest zawarta w 

książce, którą ten autor gorąco poleciłby każdemu analitykowi, zwłaszcza jeśli jest częścią dużej firmy, 

która zarabia na wytwarzaniu i sprzedaży produktów, w szczególności materiałów eksploatacyjnych. 

To, co to dało, to pokazanie wykonalności przewidywania zakupu kombinacji produktów. Najlepszym 

narzędziem z opisanych w tym tekście do wykonania funkcji podnoszenia jest KNIME, ponieważ ma 

węzeł do wykonania tej metody. 

KNIME 



Podobnie jak w przypadku wielu innych funkcji, KNIME ma węzeł do obliczania wzrostu, który analityk 

może znaleźć za pomocą paska wyszukiwania, jak pokazano na poniższym ekranie. Proszę pamiętać, że 

analityk nie musi wpisywać całej nazwy węzła, ponieważ KNIME będzie szukał podczas wpisywania 

przez analityka. Po zaimportowaniu danych przez czytnik CSV i znalezieniu, przeciągnięciu, 

umieszczeniu i podłączeniu wykresu windy do czytnika CSV, następnym krokiem jest skonfigurowanie 

węzła wykresu windy. Poniższy ekran jest jedną z konfiguracji tego ekranu pokazującą TOR_LENGTH z 

DAMAGE_PROPERTY jako wartością predykcyjną. Oznacza to, że metoda polega na ocenie możliwości 

przewidzenia długości tornada na podstawie szkód wyrządzonych nieruchomości przez to tornado. 

 

Poniższy ekran przedstawia konfigurację węzła Lift Chart (lokalnego). Jak widzi analityk, 

DAMAGE_PROPERTY zostanie zestawione z TOR_LENGTH, aby sprawdzić, czy będzie to dobry model 

predykcyjny. Użytkownik musi ustawić „Etykietę dodatnią (trafienia)” konkretnie na kategorię 2,5 

miliona (lub 2,5 miliona dolarów szkód), aby sprawdzić, czy warto mieć model predykcyjny w stosunku 

do tej liczby. Analityk może użyć strzałki w dół, aby wybrać inne wielkości obrażeń, ale ta powinna 

przewidywać długość tornada, pokazując związek między obrażeniami a długością. Wynik, po 

wykonaniu, znajduje się poniżej tego ekranu. Ten węzeł umożliwia zarówno wykres wzrostu, jak i 

wykres skumulowanego zysku, które są przydatne dla analityka. Wykres wzrostu pokazuje duże 

odległości między pomiarem (czerwony) a linią bazową (zielony), co jest dobrym wskaźnikiem 

przewidywania. Ponadto wykres skumulowanego wzmocnienia pokazuje linię wznoszącą się nad linią 

bazową na całym wykresie, co jest również dobrym wskaźnikiem przewidywania 

 



Poniższe ekrany są wynikami działania funkcji podnoszenia, jak wspomniano wcześniej. Zwróć uwagę, 

że istnieje kilka opcji formatowania, w tym kolory legendy i inne specyficzne opcje. Zapoznaj się z nimi, 

ponieważ zawsze pomocne jest zrozumienie, w jaki sposób te opcje mogą zmienić wygląd wykresu i 

poprawić wrażenia analityka i odbiorcy z tym narzędziem. 

 

Po zapoznaniu się z tymi wykresami analityk będzie wiedział, czy warto przetwarzać model predykcyjny 

w odniesieniu do tych dwóch zmiennych. Jedna uwaga w tym momencie. Analityk wybrał tylko jedną 

kategorię obrażeń. Może warto sprawdzić inne wielkości uszkodzeń, aby zobaczyć, czy można powiązać 

te dwa czynniki w modelu. Ponadto analityk może zauważyć, że pomiędzy węzłem CSV Reader a 

węzłem Lift Chart znajduje się węzeł. Ten węzeł został umieszczony w procesie, aby ograniczyć liczbę 

kolumn używanych w wykresie windy. Ważne jest, aby dostępne były tylko rozważane czynniki; w 

przeciwnym razie istnieje niewielka szansa, że KNIME może spróbować włączyć do tej mieszanki inne 

czynniki, myśląc, że cechy kategoryczne są otwarte. Tak stało się z niektórymi węzłami, ale sposobem 

na przeciwdziałanie jest użycie tylko tych kolumn, które mają zastosowanie lub trzymają się węzłów 

oznaczonych w nawiasach (lokalnych), ponieważ są to te, które wydają się oferować podstawy, ale 

również wydają się najbardziej stabilny. Taka jest oczywiście opinia tego autora. 

CHMURA SŁOWO 



Czasami analityk otrzymuje dane, które są w całości tekstem i zastanawia się, jak przekształcić słowa w 

liczby do analizy. Na szczęście analityk nie musi już zajmować się tą transformacją. Dzięki algorytmom 

i badaniom innych statystyków i analityków istnieje teraz funkcja, która bierze słowa i analizuje je pod 

kątem najczęściej i najrzadziej używanego słowa. Choć wydaje się to pobieżne, funkcja zapewnia 

analitykowi i odbiorcy analizowanych danych jednoekranową wizualizację „korpusu” lub słów w 

tekście. To właśnie to zostanie omówione w dalszej części, a konkretnie z narzędziami, które 

umożliwiają wykonanie tej analizy przy najmniejszej ilości żmudnych etapów programowania lub 

czynności funkcjonalnych. 

Studio R/R 

Kombinacja R/RStudio pozwala na najszybszą metodę analizy słów w tekście. W takim przypadku dane 

będą nieco inne niż w poprzednich sekcjach. Importowane dane będą pochodzić z danych śledzenia 

(szczegółów) tornada z 1995 r. z linku opisanego w pierwszych kilku sekcjach książki. Po otwarciu 

danych usuń wszystkie kolumny z wyjątkiem kolumny oznaczonej „Narracja zdarzenia”. Analityk użyje 

tych danych jako tekstu, aby wyodrębnić słowa, które mogą przedstawiać pewne wzorce cenne dla 

analizy. Na marginesie, istnieje kilka pakietów, które są niezbędne do funkcjonowania wordcloud. 

Niektóre są instalowane jako część pakietu wordcloud, ale może być konieczne zainstalowanie 

pakietów „tm” i „RColorBrewer”, aby uzyskać kolorową wizualizację. Jeśli analityk chce zobaczyć, jak 

wygląda chmura słów, dostępnych jest wiele witryn, w których można ją wyświetlić lub faktycznie 

zrobić małe bezpłatnie. Wystarczy umieścić „wordcloud” w wyszukiwarce, a do obejrzenia jest 

mnóstwo przykładów. Na końcu tej sekcji znajduje się również przykład. Po wyizolowaniu narracji 

skopiuj cały tekst i zapisz tekst jako plik „.txt”, aby złagodzić wszelkie nieistotne znaki, które mogą być 

zawarte w konfiguracji przetwarzania tekstu. Plik „.txt” jest stosunkowo prosty i zawiera bardzo mało 

obcych znaków, które mogłyby zaciemnić analizę. Nazwij plik „textanalysis.txt”, aby uprościć 

identyfikację i zaimportować plik do R/RStudio. Jednak tym razem, aby zaimportować plik jako plik 

tekstowy, będzie potrzebne kilka poleceń programistycznych, aby import działał. Poniższe polecenia 

pochodzą ze strony analitycznej specjalizującej się w funkcjach R 

> library(tm) 

> library(RColorBrewer) 

> setwd("C:/") 

> speech = "CORPUS/textanalysis.txt" 

> library(wordcloud) 

> speech_clean<-readLines(speech) 

> wordcloud(speech_clean) 

Poprzednie programowanie jest wymagane do prawidłowego działania funkcji wordcloud. Pierwsze 

dwie linie ładują pakiety R, które pomagają w czyszczeniu tekstu i ulepszają pakiet wordcloud. Trzecia 

linia ustawia katalog roboczy tak, że cała lokalizacja pliku (która może być długą linią) może zostać 

skrócona. Czwarty wiersz ustawia zmienną „mowa” do pliku tekstowego. Piąta linia otwiera pakiet 

wordcloud, podczas gdy szósta linia używa funkcji „readLines” do odczytania każdej linii tekstu „mowy” 

i używa zmiennej „speech_clean” do przechowywania wyniku. Ostatnia linia aktywuje funkcję 

wordcloud w końcowym tekście. Wynik ostatniej linii jest zilustrowany w następujący sposób: 



 

Poprzednia chmura słów pokazuje słowa, które pojawiają się najczęściej w narracji, jako największe, a 

te, które pojawiają się mniej, jako coraz mniejszy tekst. Wygląda na to, że „alabaster” pojawia się 

bardziej niż „winston” lub „scottsdale”. Może to oznaczać, ponieważ są to nazwy hrabstw, że w jednym 

hrabstwie mogą wystąpić silniejsze burze niż w innym. Można to zrobić bez analizy numerycznej. Nie 

oznacza to, że może to odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie może mieć analityk, ale może rzucić 

nieco światła na inaczej niejasny zbiór danych w innym przypadku. Zastosowanie analizy tekstu może 

pomóc w zmniejszeniu zamieszania dotyczącego danych. 

KNIME 

KNIME ma również funkcję wordcloud w bibliotece węzłów o nazwie „chmura tagów”, która jest 

zilustrowana na ekranie przepływu pracy. Zwróć uwagę na różne węzły, ponieważ każdy z nich zostanie 

opisany tak, jak wygląda od lewej do prawej w przepływie pracy. 

 

Pierwszym z nich będzie węzeł „Word Parser”, który pobiera dokumenty Microsoft Word i 

przygotowuje je do analizy tekstu. Konfiguracja tego ekranu jest następująca i pokazuje lokalizację 

folderu do analizy. Jednym ostrzeżeniem jest to, że nie jest to plik, ale folder. Węzeł przeszuka folder 

w poszukiwaniu plików Word i użyje ich do analizy. 



 

Wybór „Typu dokumentu” jest nieznany, ale istnieje kilka możliwości wyboru tej strzałki w dół, w tym 

książka i postępowanie. To od analityka zależy, który z nich wybiorą do analizy. Nieznany wybór dobrze 

pasuje do tego przykładu. „Word Tokenizer” jest domyślny i ponownie analityk może wybierać między 

wieloma tego rodzaju funkcjami parsowania. Przydałoby się analitykowi wypróbowanie kilku z nich, 

aby sprawdzić, czy mają one wpływ na eksplorację tekstu. W tym przykładzie wybrana jest wartość 

domyślna. Kolejnym węzłem w przepływie pracy jest węzeł „Twórca Worka Słów”, który dzieli tekst na 

słowa i używa wskaźników liczbowych do podsumowania, ile razy słowo występuje w zdaniu lub grupie 

zdań. Aby to wyraźnie zobaczyć, ekran konfiguracji wygląda następująco (pierwsza karta). 

 

Analiza obejmuje tylko jedną kolumnę o nazwie „Dokument”, a kolumna „Termin” ma domyślną nazwę 

„Termin”. Jest to ważne, ponieważ kolejne węzły będą polegać na wyniku tego węzła do dalszej analizy. 

Po zakończeniu wynik tego węzła wygląda podobnie do tego: 



 

Węzeł podzielił zdania na każde słowo i umieścił je w wierszu. Zajęłoby to wiele godzin, gdyby zostało 

to zrobione ręcznie, ale ta funkcja sprawia, że wydaje się to łatwe. Następny węzeł weźmie te słowa i 

policzy, ile razy wystąpią z innym słowem w tekście. Jest to używane do niektórych zaawansowanych 

analiz, takich jak sposób użycia słów w połączeniu innych słów i tym podobnych. 

Ten węzeł nazywa się „Terminal Co-Occurrence Counter”, a opis tego węzła, podobnie jak wszystkich 

węzłów, pojawia się, gdy analityk kliknie węzeł, jak pokazano poniżej. Zazwyczaj te opisy wystarczają 

analitykowi, aby wiedział, czy węzeł będzie przydatny w przepływie pracy, czy może być przydatny w 

późniejszych procesach. Jest to jedna z części KNIME, która czyni go bardzo przyjaznym dla analityków, 

ponieważ każdemu węzłowi towarzyszy opis. 

 



Ekran konfiguracji węzła jest przedstawiony w następujący sposób. Analityk może wybrać wiele opcji 

dla tego węzła, a te wybrane w tym przykładzie działają dobrze z zestawem danych. 

 

Zauważ, że „Poziom współwystępowania” jest ustawiony na „Zdanie”, ale istnieją inne opcje, które 

może wybrać analiza, więc sprawdź te węzły, aby sprawdzić, czy istnieje kombinacja, która zapewnia 

pełne wyniki potrzebne do analizy. Wynikiem tego węzła jest występowanie słów z innymi słowami w 

zdaniach w całym tekście. Tabela przedstawia się następująco: 

 

Chociaż ciekawy, stół nie jest aż tak przydatny, ale wizualnie by pomóż analitykowi określić te słowa, 

które pojawiają się najczęściej, a te, które pojawiają się najmniej. Wizualizację zapewnia ostatni węzeł 

zwany „Chmurą tagów”, który zgodnie z opisem jest tym samym kodem, co na stronie o nazwie 

„Wordle”, którą analityk może zobaczyć na stronie www.wordle. net i został opracowany przez 

Jonathana Feinberga (jak pokazano w napisach na stronie internetowej). Zostanie wyświetlony ekran 

konfiguracji węzła Chmury tagów wraz z konfiguracją ustawioną dla tego przykładu. Ponownie zbadaj 



różne opcje dla wszystkich tych węzłów, ponieważ mogą one tworzyć bardzo interesujące prezentacje 

wizualne do wykorzystania w analizie danych. 

 

W tej zakładce ekranu konfiguracji analityk ustawia tytuł i podtytuł vizuala wraz z kolumną tagu i 

kolumną rozmiaru. Kolumna rozmiaru określi rozmiar słowa na podstawie wystąpienia lub 

współwystępowania. Analityk mógłby użyć do tego celu innych kolumn i uzyskać inny wynik. W tym 

przykładzie te ustawienia będą pełniły funkcję. Druga zakładka lub „Wyświetlacz” jest następna z 

następującą konfiguracją. 



 

Jedyny wybór „Skala czcionek” opiera się na liniowym powiększaniu czcionki w tym przypadku, ale 

istnieją inne skale dostępne ze strzałki w dół, a te mogą pokazywać inne wizualizacje niż te, które 

analityk zobaczy poniżej. Ostatnia zakładka „Interaktywność” zapewnia analitykowi sposób 

manipulowania ostatecznym obrazem, chociaż czasami zapewniają one analitykowi zbyt wiele 

możliwości wyboru, co „zaciemnia” analizę. Jednak te wybory są po stronie analityka, jeśli tak 

postanowi. 



 

Ostateczny wynik po zakończeniu i połączeniu (i wykonaniu) procesu jest następującą wizualizacją. 

Zwróć uwagę, że słowa wykazują różnicę w rozmiarze w zależności od występowania słowa. Jak w 

wyjaśnionej wcześniej wersji R, tego typu analizy mogą wskazywać na interesujące trendy i wzorce. 

Chociaż ten przykład może nie być najlepszy w użyciu, przykłady, takie jak komentarze do ankiet lub 

komentarze tekstowe, doskonale nadają się do tego typu analizy. 



 

To tylko niektóre z dostępnych narzędzi do eksploracji tekstu, a im bardziej analityk angażuje się w 

tego typu dane, tym większe są możliwości analizy rzeczywistego tekstu. Jeśli analityk chce 

przetestować te funkcje, wybierz przemówienie ze źródła internetowego i użyj go do tego typu analiz. 

Możliwości są nieskończone. 

FILTROWANIE 

Prawdopodobnie najbardziej podstawowym zadaniem każdego analityka jest oczyszczenie danych tak, 

aby w testach statystycznych były wykorzystywane tylko te, które są naprawdę istotne. Jednym z 

podstawowych sposobów wykonywania tej funkcji jest filtrowanie zmiennych w celu upewnienia się, 

że widoczne są tylko te zmienne, które są potrzebne. W tej sekcji omówimy tę funkcję i wykorzystamy 

różne narzędzia, aby pokazać, jak można to osiągnąć. 

Excel 

W przypadku programu Excel filtrowanie odbywa się na dwa sposoby. Pierwsza metoda to wybranie 

opcji „Filtr” z zakładki „Dane”, druga to przekształcenie arkusza kalkulacyjnego w tabelę danych. Obie 

te metody zostaną tutaj zademonstrowane. W pierwszej metodzie analityk najpierw importował dane; 

w tym przypadku dane będą danymi dotyczącymi tornad z 1995 r., ponieważ zawierają one więcej niż 

tylko dane dotyczące tornad, a analityk chce tylko danych dotyczących tornad. Filtrowanie będzie 

eliminować wszystkie inne dane oprócz danych dotyczących tornada. Po zaimportowaniu danych 

analityk przejdzie do zakładki Dane, a tam znajduje się opcja „Filtr” (która wygląda jak lejek). Kliknij 

lejek, a obok wszystkich zmiennych pojawi się strzałka filtrowania w dół (nagłówki kolumn w danych, 

jak pokazano). 



 

Przewiń, aż pojawi się kolumna „EVENT_TYPE”, jak pokazano, i użyj strzałki w dół, aby wybrać tylko 

tornado z różnych dostępnych opcji. Gdy to się zakończy, pojawią się tylko rzędy tornad. Analityk może 

następnie wybrać arkusz kalkulacyjny i skopiować go do innego arkusza, aby pracować tylko nad 

zdarzeniami tornada. 

 



Drugim sposobem filtrowania kolumn jest zmiana arkusza roboczego na tabelę danych. Proces tego 

jest stosunkowo prosty. Pierwszym krokiem jest zaimportowanie danych jak poprzednio, ale tym 

razem przejdź do zakładki Wstaw i wybierz „Tabela”, aby zmienić arkusz (lub zakres) na tabelę danych. 

Wynik takiego działania jest przedstawiony na następującym ekranie: 

 

Jak widzi analityk, tabela danych jest wyposażona w strzałki filtrowania w dół już w ramach 

transformacji, więc analityk może z nich korzystać tak jak w poprzednich akapitach. Zmiana arkusza w 

tabelę danych ma wiele zalet, ale wykraczają one poza zakres tej książki i są więcej niż omówione w 

wielu dostępnych książkach programu Excel. Jest to zawarte w tej książce tylko w celu porównania z 

innymi dostępnymi tutaj narzędziami. 

OpenOffice 

OpenOffice działa podobnie jak starsze wersje Excela, więc naturalnym miejscem do rozpoczęcia 

procesu filtrowania byłoby przejście do arkusza kalkulacyjnego OpenOffice, zaimportowanie danych i 

przejście do zakładki „Dane” jak w Excelu. Jak pokazano poniżej, jest trochę inaczej, ponieważ pod 

opcją filtrowania jest kilka opcji. 

 

W tym przykładzie wybór „AutoFilter” jest w porządku. Po wybraniu tego wyboru obok nagłówków 

kolumn pojawi się ten sam rodzaj strzałek w dół, a analityk może wybrać sposób filtrowania danych. 

W tym przypadku wybór „tornado” wydaje się słuszny. 

R/RStudio/ Rattle 



R ma pakiet o nazwie „dplyr”, który można załadować i używać w RStudio. Spowoduje to 

przefiltrowanie bazy danych tak, że tylko potrzebne kolumny będą wyświetlane i mogą być załadowane 

do Rattle jako baza danych R. W tym przypadku analityk chce ograniczyć kolumny tylko do tych wierszy, 

które mają w sobie „Tornado”, więc jest to używany termin. Jednak w celu ustalenia nowej bazy danych 

jako bazy przefiltrowanej i skrócenia długiej nazwy pliku, analityk postanawia zapisać zaimportowaną 

bazę danych Severe Storm z 1995 roku w bazie danych TORNADO_1995. Zapewnia to znacznie 

łatwiejsze przejście na arenę programowania. Następujące polecenia dadzą wynik potrzebny do 

kontynuacji dalszej analizy. 

> library(dplyr) 

> TORNADO_1995<-StormEvents_details_ftp_v1_0_d1995_ 

c20190920 

> TORNADO_1995<-filter(TORNADO_1995,EVENT_ 

TYPE=="Tornado") 

> View(TORNADO_1995) 

Ostatni wiersz (zaczynający się od „Widok”) po prostu sprawia, że dane są widoczne w okienku do 

przeglądania danych w formacie tabeli. Pomaga to analitykowi upewnić się, że filtrowanie zostało 

wykonane prawidłowo. 

KNIME 

Narzędzie KNIME może w tym celu filtrować za pomocą węzła. Pierwszym krokiem będzie 

zaimportowanie danych tornada z 1995 roku do KNIME za pomocą sprawdzonego i prawdziwego węzła 

CSV Reader, a następnie przefiltrowanie danych za pomocą węzła „Filtr wierszy”. Ekran konfiguracji 

węzła jest następujący i należy zbadać tę konfigurację, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb 

analizy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na różne części tego ekranu konfiguracji. Kolumna jest 

wybierana w prawym górnym rogu, a następnie wybierane jest „Kryteria dopasowania”. W tym 

przypadku analityk chce tylko części danych dotyczącej tornada, więc to jest zaznaczone, ale 

dodatkowo zaznaczane jest pole rozróżniania wielkości liter, aby upewnić się, że zmienna pasuje. 

Zwróć uwagę, że wybrana jest opcja „Uwzględnij wiersze według wartości atrybutu”, tak jak powinna, 

ponieważ analityk chce tylko wierszy oznaczonych jako „Tornado”. Zachowaj ostrożność przy wyborze 

jakiejkolwiek innej opcji, ponieważ wybranie niewłaściwej wyeliminuje wszystkie te wiersze, których 

analityk chce użyć! 



 

Ekran ukończonego przepływu pracy dla przepływu pracy filtra KNIME jest następujący i zwróć 

szczególną uwagę na dodane węzły. Te węzły mają pokazać różne typy narzędzi, które KNIME może 

eksportować, w tym dwa narzędzia wymienione w tym tekście. Węzły te można znaleźć w kategorii 

„IO” i mogą być głównym ulepszeniem analizy danych, ponieważ te same dane można analizować za 

pomocą różnych narzędzi. Te węzły mogą być również używane do eksportowania wielu zestawów 

danych po kolei, ponieważ po ustawieniu węzłów w przepływie pracy można również spójnie określić 

dane wyjściowe. 



 

Powodem włączenia opcji „Tabela do PDF” jest to, że czasami gotowa analiza najlepiej nadaje się do 

raportu, a nie ma nic lepszego niż przekonwertowanie tabeli na PDF, aby pomóc uwzględnić tę stronę 

raportu w najbardziej elastycznym stylu dokumentu. Poza tym dokument PDF można zaimportować 

do wielu narzędzi i wykorzystać w przyszłej analizie danych, więc konwersja do formatu PDF ma sens 

tylko na dłuższą metę. Bez względu na przyczynę, korzystanie z węzłów wyjściowych pomoże 

analitykowi zachować dynamikę w przyszłych analizach. 


