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KREATOR TESTÓW STATYSTYCZNYCH I INNE NOWOŚCI 

W ZESTAWIE PLUS 

Paweł Januszewski, Grzegorz Migut, Bartłomiej Mulewicz, Jacek Podlewski, Mateusz Żołneczko, 

StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Zestaw Plus jest specjalistycznym pakietem analitycznym, który stanowi uzupełnienie 

funkcjonalności programów z rodziny Statistica. Przeznaczony jest zarówno dla osób 

pragnących wykonywać analizę danych w różnych obszarach biznesu, jak i naukowców 

chcących opracować wyniki swoich badań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrze-

bom naszych użytkowników, rozwijamy oprogramowanie poprzez dodanie nowych mo-

dułów, umożliwiających zarówno przeprowadzenie nowych typów analiz, jak i tworzenie 

nowych rodzajów wykresów. Opracowane narzędzia mogą być przydatne w wielu dzie-

dzinach, w tym w naukach medycznych i biologicznych oraz doświadczeniach rolniczych. 

Moduły dodane do Zestawu Plus to: 

 kreator testów statystycznych, 

 ANOVA – układy niestandardowe: 

o test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego, 

o test parametryczny dla układu naprzemiennego podwójnego, 

o split-plot, split-block i bloki randomizowane, 

 porównanie i ocena metod: 

o regresja Passinga-Babloka i Deminga, 

o wykres Youdena, 

o wykres górkowy (mountain plot), 
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o granica wykrywalności (LOD) metodą probit, 

 analizy dodatkowe: 

o przedziały odniesienia, 

o badanie ciągów pomiarów, 

o analiza AMMI, 

o konfiguracyjna analiza częstości CFA, 

 podział na podpróby. 

Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę wymienionych modułów. 

Kreator testów statystycznych 

Kreator testów statystycznych przeznaczony jest dla osób pragnących zweryfikować praw-

dziwość swojej hipotezy badawczej za pomocą testu statystycznego, mających jedno-

cześnie trudności z wyborem testu, który byłby najbardziej odpowiedni w ich sytuacji. 

Kreator automatycznie sprawdza wszelkie założenia związane z danym typem problemu i 

w zależności od ich spełnienia proponuje poprawny test. Korzystając z tego narzędzia, 

badacz musi jedynie określić kwestie merytoryczne prowadzonej analizy, takie jak: 

 Jaką analizę chcemy przeprowadzić? 

 Czy badane próby są zależne/niezależne od siebie? 

 Ile grup analizujemy? 

 Na jakiej skali mierzone są badane zmienne? 

Wynikiem działania programu jest skoroszyt zawierający wyniki poszczególnych testów 

(dotyczące założeń i głównego pytania) razem z interpretacją oraz wykresy i dodatkowe 

analizy generowane standardowo przy danym rodzaju badań.  
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Z powyższego opisu można odnieść wrażenie, że kreator testów jest swoistą „czarną 

skrzynką”, do której możemy „wrzucić” dane, powiedzieć, co chcemy uzyskać, kliknąć 

'Uruchom analizę' i uzyskać wynik. Tak rzeczywiście jest, ale nie do końca. Głównym 

zadaniem badacza podczas przeprowadzania analizy jest wskazanie aspektów merytorycz-

nych i wybór zmiennych. W tym miejscu rzeczywiście można po prostu uruchomić analizę 

i uzyskać pełen raport ze wszystkimi możliwymi wynikami, jednakże możemy również 

każdą analizę dostosować do naszych potrzeb. Możemy wybrać, które z możliwych testów 

chcemy zastosować, bądź też które wyniki nas interesują. Program automatycznie zapa-

miętuje wybrane opcje. Dodatkowym atutem kreatora testów jest możliwość wyekspor-

towania wyników do pliku MS Word. 

W tym miejscu należałoby również zaznaczyć, że kreator testów ze względu na cel, który 

mu przyświeca, tj. pewna uniwersalność i prostota użytkowania, opiera się tylko na jednym 

z możliwych schematów testowania. Obsługuje on najczęściej występujące problemy anali-

tyczne. Bardziej złożone analizy czy też pewne dodatkowe opcje narzędzi tu użytych 

dostępne są w innych miejscach programu Statistica. 
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Możliwości programu 

W obecnej wersji Kreator testów statystycznych umożliwia wykonanie dwóch rodzajów analiz: 

 Testy dla pojedynczej zmiennej, 

 Badanie istotności różnic. 

Wybranie jednego z nich spowoduje wyświetlenie schematu w postaci drzewa, dzięki 

któremu badacz w prosty, intuicyjny sposób może określić, jaki dokładnie typ analizy chce 

przeprowadzić. 

Testy dla pojedynczej zmiennej 

W celu przejścia do schematu dotyczącego analizy pojedynczej zmiennej wystarczy klik-

nąć w odpowiednie pole rodzaju analiz. Na ekranie pojawi się poniższy schemat. 

 

Jak można zauważyć, w chwili obecnej program oferuje trzy typy testów dla pojedynczej 

zmiennej: 

 Normalność, 

 Losowość, 

 Obserwacje odstające. 

W celu przeprowadzenia analizy wystarczy wybrać jeden z nich. Zostanie wtedy odbloko-

wana możliwość wyboru zmiennych oraz wykonania analizy. 
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Badanie istotności różnic 

Po wybraniu tego rodzaju analizy, podobnie jak w przypadku analizy dla jednej zmiennej, 

pojawi się schemat ułatwiający dokładne określenie właściwej ścieżki postępowania. Kre-

ator będzie prowadził użytkownika krok po kroku, zadając mu kolejne pytania pozwalające 

doprecyzować rodzaj analizowanego problemu. Przykładowy schemat decyzyjny zamiesz-

czono poniżej. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, użytkownik musi jedynie wybrać zmienne 

i uruchomić analizę. Program sprawdzi założenia związane z daną klasą problemu, wy-

bierze odpowiedni test i wygeneruje komplet wyników wraz z ich interpretacją.  

Dodatkowe możliwości programu 

Jak już wcześniej nadmieniono, program przeznaczony jest dla badaczy mających nieco 

mniejsze doświadczenie w analizie statystycznej. Parametry programu są zatem dostosowa-

ne do najbardziej typowych sytuacji. Bardziej doświadczeni analitycy mają jednakże moż-

liwość określenia szeregu szczegółowych opcji dotyczących wyboru i konfiguracji testów. 

Ważnym atutem kreatora jest niewątpliwie możliwość zapisu raportu z analizy, zarówno 

w formacie Statistica, jak i MS Word. Poniżej zamieszczono fragment przykładowego 

raportu w formacie MS Word. 
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ANOVA – układy niestandardowe 

W skład grupy analiz ANOVA – układy niestandardowe wchodzą moduły pozwalające 

badaczowi na wygodne i intuicyjne zdefiniowanie mniej standardowych układów ekspery-

mentów. Dzięki nowym modułom badacz może zdefiniować układy typu: 

 split plot, 

 split block, 

 bloki randomizowane, 

 naprzemienny prosty, 

 naprzemienny podwójny. 

Split-plot, split-block i bloki randomizowane 

Dzięki temu modułowi możemy przeprowadzić analizę bloków randomizowanych, split-

plot oraz split-block. Te rodzaje analizy wariancji przydatne są zwłaszcza w doświadcze-

niach rolniczych, gdzie badaną zmienną zależną jest wielkość plonu, a ocenianymi czynni-

kami są odmiany, blok doświadczenia itp. 

 

Aby przeprowadzić analizę, badacz musi w pierwszej kolejności określić interesujący go 

układ oraz liczbę czynników (od jednego do trzech). Po zatwierdzeniu typu analizy okno 

wyboru zmiennych dostosuje swój wygląd do jej wymagań. 
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Test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego 

Test ten stwierdza bez żadnych założeń o rozkładzie, czy istnieją różnice między skutecz-

nością dwóch leków na podstawie wyników podawania ich w układzie naprzemiennym 

prostym. Układ taki oznacza, że pewne dwa leki, dla ustalenia uwagi oznaczmy je 'R' - 

referencja oraz 'T' - test, zostały podane w kolejności RT jednej grupie pacjentów oraz 

w kolejności TR drugiej grupie. Niepewność oszacowania jest obliczana za pomocą tak 

zwanego estymatora Hodgesa-Lehmanna. 

Przykład 

Rozważmy zbiór danych jak poniżej, składający się ze zmiennych oznaczających 

pacjentów ('Pacjent') i kolejność podawania im dwóch leków ('Sekwencja') oraz z wyników 

pomiarów po kolejnych turach leczenia: 

 



 

Copyright © StatSoft Polska 2016, info@DaneWiedzaSukceS.pl 

 

109 

 

Po wskazaniu zmiennych zaznaczamy też, która wartość zmiennej 'Sekwencja' oznacza 

kolejność RT, tak jak to widać w oknie analizy ukazanym poniżej. Oprócz tego wybrano 

[80%, 120%] jako przedział równoważności oraz 95% przedział ufności: 

 

W wyniku otrzymujemy dwa arkusze, jeden z wartościami estymatorów i przedziałami 

ufności, a drugi z wynikami testów istotności. 

 

Pierwszy arkusz pozwala na sformułowanie następujących wniosków:  

 Średni efekt leku referencyjnego (R) wynosi 1039, a przedział równoważności to 

[831, 1247] - jego końce są równe odpowiednio wybranym odsetkom - 80% i 120% 

wartości średniej. 
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 Estymator Hodgesa-Lehmanna różnicy (T - R) ma wartość -4,5, a 95% przedział 

ufności tej różnicy to [-238, 226]. Odnosząc te wielkości do średniego efektu 

R (=1039), otrzymujemy zakres T = [801, 1264]. 

 Jak widać, granice zakresu T stanowią odpowiednio 77% i 122% wartości średniej R, 

nie mieszczą się więc wewnątrz [80%, 120%] ustalonego zakresu. Jest to zgodne 

z faktem, że przedział akceptacji nie zawiera w całości granic wynikających z metody 

Hodgesa-Lehmanna. 

 Jeśli przyjmiemy poziom istotności spełniający nierówność α ≥ 0,044 (w szczególności 

klasyczną wartość α = 0,05), to stwierdzimy biorównoważność
17

. 

Poniżej zaprezentowano drugi arkusz z wynikami. Wartości statystyk i rangi odnoszą się 

do testu Manna-Whitneya:  

 

Możemy z niego wysnuć następujące wnioski: 

 Wartość p = 0,963 dla 'Preparatu' świadczy o tym, że na poziomie istotności α = 0,05 

nie ma istotnej różnicy między efektami obydwu leków. 

 Wartość p = 0,407 dla 'Sekwencji' świadczy o tym, że na poziomie istotności α = 0,05 

kolejność, w jakiej podano leki, nie miała istotnego wpływu. 

 Wartość p = 0,231 dla 'Okresu' świadczy o tym, że na poziomie istotności α = 0,05 nie 

było istotnego wpływu tego, czy dany lek podawano jako pierwszy czy jako drugi. 

                                                      

17 Ogólną prawidłowością jest to, że przy minimalnym poziomie istotności, przy którym można stwierdzić bio-

równoważność, równym α, w granicach akceptacji mieścić się będzie tylko (1 - 2α)100% przedział ufności róż-

nicy efektów wg metody Hodgesa-Lehmanna. W bieżącym przykładzie α = 0,044, więc (1 - 2α)100% = 91,2%. 

To wyjaśnia, dlaczego 95% przedział ufności już się nie mieści w wyznaczonych granicach. W szczególności, 

jeżeli interesuje nas biorównoważność na poziomie α = 0,05, to bierzemy pod uwagę 90% przedział ufności. 
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Na koniec warto dodać, że wszystkie trzy powyższe czynniki mogą być zupełnie niezależ-

ne od siebie. 

Test parametryczny dla układu naprzemiennego podwójnego 

Test ten jest używany do analizy wyników badania w układzie naprzemiennym podwój-

nym, gdy wyniki liczbowe spełniają założenia analizy wariancji. Jest to rodzaj badania po-

równującego skuteczność dwóch leków A i B, w którym każdy pacjent przyjmuje obydwa 

rodzaje leków w dwóch różnych dawkach: niższej (1) i wyższej (2). Mamy zatem cztery 

grupy odpowiadające sposobom przyjmowania leków: A1 i B2, A2 i B1, B1 i A2 oraz B2 

i A1. Arkusz danych wejściowych powinien mieć postać jak przedstawiono poniżej: 

 

Wyjaśniamy, jak zestawić i odczytywać dane, na przykładzie pierwszego i drugiego 

wiersza: badany nr 1 należy do grupy 1 i najpierw przyjął lek A w niższej dawce (40), 
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a w drugiej turze lek B w wyższej dawce (80). Wyniki pomiarów u niego w odpowiednich 

turach to 161 i 94. Po uruchomieniu analizy wskazujemy powyższe 6 zmiennych kolejno 

jako 'Grupę', 'Nr podania', 'Lek', 'Dawkę', 'Obiekt' i 'Wartość'. 

Wynik analizy stanowią dwa arkusze oraz wykres obrazujący rozrzut wartości pomiarów 

i wartości średnie dla obydwu leków i obydwu dawek: 

 

Pierwszy arkusz, ukazany powyżej, zawiera wyniki dotyczące stosunku mocy, natomiast 

układ drugiego arkusza odpowiada klasycznej analizie wariancji: 

 

Zestaw wyników uzupełnia poniższy wykres. 
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Porównanie i ocena metod 

Grupa Porównanie i ocena metod zawiera szereg narzędzi umożliwiających sprawdzenie, 

czy dwie metody pomiaru dają równoważne wyniki. Narzędzia te pozwalają również na 

ocenę jakości wybranego sposobu pomiaru, poprzez wyznaczenie pewnych charakterystyk 

świadczących o jego jakości. Do obecnego do tej pory w programie wykresu Blanda-Alt-

mana dodano cztery kolejne moduły. 
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Regresja Passinga-Babloka i Deminga 

Obydwie metody regresji mają na celu porównanie dwóch metod pomiarowych i różnią się 

istotnie od zwykłej regresji liniowej. Wynika to z faktu, że błędy losowe dotyczą obu bada-

nych zmiennych, natomiast w podstawowych metodach przyjmujemy, że znamy dokładną 

wartość zmiennej odniesienia. Inna jest również interpretacja danych. Już na początku 

wiemy, że każda para obserwacji to pomiar tej samej wartości na różne sposoby, i chcemy 

sprawdzić, czy metody są równoważne, nie szukamy natomiast związków przyczynowo-

skutkowych między nimi.  

Regresja Passinga-Babloka służy wyłącznie do sprawdzania równoważności dwóch metod 

pomiarowych, nie zaś do oceny zależności liniowej między metodami. Regresja Deminga 

pozwala na ocenę zależności liniowej dwóch sposobów pomiaru, a nie tylko na określenie 

równoważności. Jest ona odpowiednikiem regresji liniowej dla przypadku, gdy błędy 

pomiarów związane są z każdą ze zmiennych. 

Przykład 

Do zilustrowania mechanizmu działania obydwu rodzajów regresji użyjemy tego samego 

zbioru danych, w którym zawarte są wartości dwóch pomiarów. 
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Aby wykonać analizę z menu Zestaw Plus z grupy Porównanie i ocena metod, wybieramy 

opcję Regresja Passinga-Babloka i Deminga, przywołując okno o tej samej nazwie. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane dla regresji Passinga-Babloka: 

 

Wyniki zamieszczone w arkuszu zawierają oceny parametrów zależności liniowej oraz 

dwie wartości p, dla testów odpowiadających na pytanie, czy współczynnik nachylenia jest 

istotnie różny od 1 oraz czy zależność między zmiennymi istotnie odbiega od zależności 

liniowej. W tym przypadku mamy więc prawo stwierdzić równoważność obydwu metod. 

Wynik uzupełnia poniższy wykres. 
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W przypadku regresji Deminga otrzymujemy arkusz wynikowy z nieco innymi wiel-

kościami. 

 

Tutaj wartości p odnoszą się do testów sprawdzających, czy wyraz wolny jest istotnie 

różny od 0 oraz czy współczynnik nachylenia jest istotnie różny od 1. Zestaw wyników 

uzupełnia podobnie wyglądający wykres rozrzutu. Możemy zauważyć, że do tych samych 

punktów dopasowano inną prostą. 
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Wykres górkowy 

Wykres górkowy (mountain plot) służy do porównywania metod pomiaru i jest użytecz-

nym uzupełnieniem innych narzędzi, jak np. wykres Blanda-Altmana. Wykres tworzony 

jest poprzez wyznaczenie percentyli dla uszeregowanych rosnąco różnic między wynikami 

nowej metody i metody odniesienia. Nazwa wykresu pochodzi stąd, że percentylom rzędu 

powyżej 50 przyporządkowujemy i zaznaczamy na wykresie (100 - rząd percentyla), co 

daje swoisty dla tego rodzaju wykresu wierzchołek. W module, oprócz metody odniesienia, 

możemy wskazać jedną lub dwie nowe metody. Poniżej przedstawiono przykładowy 

wykres uzyskany w module.  
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Jeżeli nowa metoda nie jest obciążona względem referencyjnej, to szczyt górki powinien 

znajdować się w pobliżu zera (prawa górka), w przeciwnym razie wartość zero znajdzie się 

bliżej jednego z ogonów (lewa górka). Poza tym, im węższa podstawa „górki”, tym ogólnie 

mniejsze są różnice pomiarów między metodami. 

Wykres Youdena 

Za pomocą wykresu Youdena możemy ocenić rozbieżności w dwukrotnych pomiarach 

laboratoryjnych tych samych próbek. Z tego użytecznego wykresu rozrzutu wyczytamy 

wielkość błędu systematycznego  wynikającego ze sposobu pomiaru w danym labora-

torium w odniesieniu do wielkości błędu czysto losowego. 

Przykład 

Zbiór danych na wejściu ma mieć postać zgodną ze zbiorem przedstawionym poniżej. 

Zmienna z symbolem laboratorium nie jest konieczna. Jeśli ją wskażemy, to na wykresie 

przy punktach pojawią się odpowiednie znaczniki.  
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Na wykresie Youdena widnieją zawsze dwie proste: pionowa i pozioma przechodzące 

przez środek skupiska punktów, a dokładniej krzyżują się one w punkcie zwanym medianą 

manhattańską. Na wykresie mamy dodatkowo możliwość zaznaczenia okręgów b% i pros-

tokątów c SD i wówczas wyrysowana zostanie także odpowiednia prosta ukośna. Okno 

analizy przedstawiono poniżej: 
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Okrąg b% (b = 90, 95 lub 99) ma na wykresie środek w medianie manhattańskiej i prze-

ciętnie zawiera b% punktów, jeśli by usunąć z pomiarów błędy systematyczne – wy-

nikające z metody pomiaru w danym laboratorium. Prostokąt c SD (c = 1, 2 lub 3) również 

ma środek w medianie manhattańskiej. Ma on boki równoległe do osi, o długościach 

2c razy odchylenie standardowe zmiennych odpowiadających osiom. Poza tym mamy 

możliwość usunięcia obserwacji odstających. Na wykresie są one oznaczone dla odróżnie-

nia fioletowymi gwiazdkami. Poniżej przedstawiono wykresy Youdena z obydwoma 

rodzajami figur. 

 

Jeżeli punkty skupiają się wzdłuż ukośnej prostej, to świadczy to o sporych błędach syste-

matycznych. Drugą skrajność reprezentuje możliwość, w której rzuty na tę prostą znajdują 

się niemal w tym samym miejscu. Wówczas metody pomiarowe są tak dobre, że wynik 

pomiaru zaburzany jest prawie jedynie przez błąd losowy. Oba te przypadki przedstawiono 

w tej samej kolejności poniżej. Na obu widnieją okręgi 95%. Zwróćmy uwagę, jak mały 

jest ten po lewej, co oznacza duże błędy systematyczne. 
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Granice wykrywalności 

Zagadnienie wyznaczania granicy wykrywalności jest ważnym problemem w wielu bada-

niach laboratoryjnych. Na przykład przy ocenie testów na obecność narkotyków czy 

chorób zakaźnych trzeba określić, przy jakim poziomie stężenia rozpatrywanej substancji 

test da pozytywny wynik z odpowiednio niskim prawdopodobieństwem błędu. Zalecana 

metoda badania takich właściwości zakłada wielokrotne przeprowadzenie testu przy róż-

nych poziomach stężenia, a następnie dopasowanie do danych tzw. krzywej probitowej, na 

podstawie której jest wyliczana graniczna wartość. Nowy moduł umożliwia automatyczne 

przeprowadzenie obliczeń dla zadanego poziomu wykrywalności, zwracając punktowe 

i przedziałowe oceny granicznego stężenia oraz wykresy ilustrujące zmierzone wyniki.  
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Na wykresie zaznaczono punktami odsetek pozytywnych wyników testu przy różnych ko-

lejnych rozpatrywanych stężeniach. Ciągła linia oznacza krzywą dopasowaną do danych, 

granicą wykrywalności jest wartość, w której krzywa ta przecina poziom wykrywalności 

równy 95%. Linie przerywane odpowiadają pasom ufności dla prawdopodobieństwa 

pozytywnego wyniku w rozpatrywanym zakresie stężeń – na ich podstawie wyznaczany 

jest przedział ufności dla granicy wykrywalności. Odpowiedni układ danych dla tej analizy 

przedstawiono poniżej: 
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Moduł Granica wykrywalności pozwala też na ustalenie docelowego poziomu wykrywal-

ności oraz poziomu ufności dla otrzymanego oszacowania granicy. 

 

Analizy dodatkowe  

Grupa analiz dodatkowych w nowej wersji programu została wzbogacona o szereg nowych 

modułów. Poniżej przedstawiamy ich charakterystykę. 

Konfiguracyjna analiza częstości (CFA) 

CFA (Configural Frequency Analysis) jest narzędziem służącym do wyszukiwania wzor-

ców i schematów w tabelach wielodzielczych. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy 

wśród zgromadzonych danych występują pewne schematy pojawiające się częściej (typ) 

bądź rzadziej (anty-typ) niż byśmy się tego spodziewali. Wykorzystywana jest na przykład 

w naukach społecznych (określanie typów, wzorców zachowań klientów/pacjentów), czy 

badaniach skuteczności nowych programów nauczania (badania na dwóch grupach, 

w jednej wykorzystywano nowe metody, w drugiej stare; badanie porównuje postępy 

w obu grupach). 
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Moduł CFA umożliwia: 

 budowę tabel liczności dla danych surowych (zawierających pojedyncze obserwacje), 

 obliczenie częstości brzegowych, 

 obliczenie wartości oczekiwanych, 

 przeprowadzenie wybranego testu sprawdzającego występowanie typów/anty-typów 

w tabeli liczności. 

 

Dodatkowo moduł umożliwia badaczowi określenie zakresu wyników, jakie powinny trafić 

do raportu.  

Przykład 

Ilustrację możliwości modułu oprzemy na danych przygotowanych przez Lazarsfelda 

i Henriego (1968). W danych mamy 1000 przypadków dotyczących rozwiązania trzech 

problemów (zmienne od V1 do V3). Wartość 1 oznacza problem rozwiązany; 2 odnosi się 
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do problemu nierozwiązanego. Ostatnia kolumna (V4) informuje o liczbie osób, które 

uzyskały takie same rezultaty. Przykładowo pierwszy wiersz informuje, że było 220 osób, 

które rozwiązały wszystkie trzy problemy. 

 

Naszym zadaniem jest określenie, czy pewna kombinacja występuje częściej/rzadziej od 

sytuacji, w której analizowane cechy byłyby od siebie niezależne. W tym celu użyjemy 

narzędzia CFA. W wyniku analizy otrzymujemy poniższą tabelę testującą wszystkie 

kombinacje pod tym kątem. 

  

W nagłówku tabeli znajduje się opis poszczególnych kolumn wyników. Ostatnia kolumna 

informuje, czy dana kombinacja to typ (wartość T), anty-typ (wartość A), czy też żadna 

z nich. Na czerwono zostały oznaczone kombinacje, których różnica między wartością 

obserwowaną a oczekiwaną jest istotna statystycznie. 
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W naszym przykładzie częściej (typ) występują sytuacje, gdy wszystkie problemy zostały 

rozwiązane lub nie został rozwiązany żaden. Rzadziej niż byśmy się spodziewali (anty-typ) 

występują sytuacje, gdy poprawnie rozwiązano jedynie problem 1 i 3 oraz gdy problemy 1 

i 3 nie zostały rozwiązane, a problem 2 tak.  

Uzyskane wyniki możemy również przedstawić na wykresie. 

 

Linia na wykresie przedstawia sytuację, gdy wartości obserwowane są równe wartościom 

oczekiwanym. Punkty leżące nad linią oznaczają obserwacje będące typem, a zaetykieto-

wane punkty pod linią to anty-typy. Etykiety punktów są tożsame z wynikami kolejnych 

problemów. 

Analiza AMMI 

AMMI (Additive Main Effect and Multiplicative Interaction) to analiza niezbędna w nowo-

czesnym doświadczalnictwie rolniczym. Przypuśćmy, że badamy wpływ odmiany 
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i miejsca uprawy na wielkość plonu. Najczęściej powtarzamy doświadczenie dla każdych 

warunków kilkakrotnie. Mając taki układ, warto zanalizować wyniki za pomocą AMMI, 

gdyż cechą szczególną tego rodzaju analizy jest uwzględnienie tego, że interakcja odmiany 

i miejsca jest, jak się okazuje, szczególnej postaci. Daje to przewagę nad klasycznym 

podejściem wykorzystującym analizę wariancji. 

Przykład 

Weźmy poniższy zbiór danych, składający się z czterech zmiennych oznaczających odpo-

wiednio odmianę, miejsce, numer powtórzenia doświadczenia oraz wielkość plonu. W tym 

przykładzie mamy 16 odmian rosnących w 4 różnych miejscach, a doświadczenie przepro-

wadzono trzykrotnie. Widzimy też, że w zbiorze brakuje niektórych wartości  analiza 

wtedy też może zostać wykonana. 
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Wynikami analizy są arkusz z wynikami przedstawionymi jak w zwykłej analizie wariancji 

oraz dwa wykresy podwójne (biploty). Poniżej przedstawiono okno definiowania analizy: 

 

Arkusz z wynikami liczbowymi pokazano poniżej: 

 

Całkowita zmienność została rozdzielona na części pochodzące z różnych źródeł. W tym 

przypadku istotny okazał się wpływ odmiany oraz wpływ interakcji miejsca z odmianą i to 

właśnie on, co jest właśnie swoiste dla AMMI, zostaje rozłożony na składowe. Jeżeli co 

najmniej jedna z dwóch pierwszych składowych jest istotna, to warto wziąć pod uwagę 

wykresy podwójne. W przeciwnym razie nie uznajemy ich za miarodajne. Przedstawiają 

się one jak poniżej: 
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Na wykresach znajdują się dwa rodzaje znaczników: kwadraty odpowiadające miejscom 

oraz trójkąty dla odmian. Jeżeli uznajemy, że model z pojedynczą składową jest odpowied-

ni, to żeby stwierdzić, czy wartość interakcji odmiany i miejsca jest dodatnia czy ujemna, 

patrzymy na wykresie po lewej (IPC(1)/Plon), czy rzędne odmiany i miejsca mają ten sam 

znak. Jeżeli tak, to składnik interakcji od pierwszej składowej jest dodatni, np. dla miejsca 

‘BS’ i odmiany 11. Prócz tego to, czy parametr IPC(1) odmiany leży w pobliżu zera, 

świadczy o tym, na ile stabilna jest ta odmiana. Jeżeli odpowiedni jest model z dwiema 

składowymi, to patrzymy też na wykres po prawej (IPC(2)/IPC(1)) - dokładniej na to, czy 

rzut prostokątny punktu odmiany na prostą przechodzącą przez punkt miejsca oraz 

początek układu współrzędnych leży na tej samej półprostej o końcu w zerze co punkt 

miejsca. Jeżeli tak, to interakcja jest dodatnia. Na przykład, rozważając miejsce 'SW', pa-

trzymy na prostą przechodzącą przez jego znacznik i zero i rzutujemy punkty odmian. 

Stwierdzamy, że wartość interakcji jest dodatnia, np. dla odmian 6, 8, 14. Dla odmiany 7 

wynosi mniej więcej zero, natomiast dla odmian 3, 4, 11, 15 jest ujemna. 
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Badanie ciągów pomiarów 

Moduł ten służy do analizy zgromadzonych wartości pomiarów, które były wykonywane 

w pewnych odstępach czasowych u pacjentów należących do różnych grup. Mierzyć może-

my na przykład stężenie ustalonej substancji we krwi w różnych momentach czasu, który 

upłynął od podania leku pacjentowi, a następnie badać, czy występuje statystycznie istotna 

różnica między różnymi grupami pacjentów pod względem pewnej wielkości obliczanej 

z wyników pomiarów. Może to być stężenie maksymalne, odsetek czasu poniżej pewnej 

wybranej wartości, pole pod krzywą stężenie-czas lub szereg innych parametrów. 

Głównym zamysłem w badaniu ciągu pomiarów jest badanie istotności różnic wartości 

parametru obliczanego z danych między różnymi grupami. Mamy do wyboru 13 różnych 

parametrów: 

 wartość najmniejsza, 

 wartość największa, 

 wartość początkowa, 

 wartość końcowa, 

 różnica wartości końcowej i początkowej, 

 największa różnica względem wartości początkowej, 

 pole pod krzywą, 

 średnia ważona czasem (pole pod krzywą podzielone przez długość okresu pomiarów), 

 % czasu poniżej/nie więcej/powyżej/nie mniej, 

 czas do osiągnięcia minimum (liczony od momentu pierwszego pomiaru), 

 czas do osiągnięcia maksimum (liczony od momentu pierwszego pomiaru), 

 % zmiany końcowa-początkowa, 

 największy % różnicy względem początku. 
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Okno analizy wygląda jak niżej: 

 

Wynikiem są trzy arkusze zawierające odpowiednio: 

 statystyki opisowe (średnia, mediana, odch.std. itd.) wybranego parametru w grupach, 

 podsumowanie wartości dla wszystkich przypadków, 

 wyniki testu istotności różnic między grupami (o ile wskazano zmienną oznaczającą 

grupę).  

Użyteczną cechą modułu jest możliwość automatycznego wyboru odpowiedniego po-

dejścia testowego:  

 test parametryczny, 

 parametryczny po zlogarytmowaniu, 

 nieparametryczny.  

Poza tym utworzony zostanie wykres przebiegu w czasie wartości pomiarów analogiczny 

do przedstawionego poniżej. 
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Przedziały odniesienia 

Przedmiotem obliczeń są przedziały odniesienia dla wybranej zmiennej wraz z przedzia-

łami ufności końców tych przedziałów. Zostaje też utworzony odpowiedni wykres. Na 

przykład 95% przedział odniesienia to taki przedział, do którego przeciętnie trafia 95% 

wszystkich obserwacji. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdują się jego końce, więc ich 

wartości są szacowane wraz z podaniem dla nich przedziałów ufności, by móc poznać 

wielkość niepewności tego szacowania. W module możemy w zależności od potrzeb 

wybrać różne sposoby obliczeń. 

Przykład 

Weźmy zmienną o 280 ważnych przypadkach, dla której wykres gęstości rozkładu ukazano 

poniżej. Wszystkie wartości trafiły między -30 i 60, ale znaczna większość, sądząc po wy-

kresie, znajduje się w przybliżeniu pomiędzy wartościami -15 i 25: 
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W zależności od potrzeb możemy ustawić wiele opcji dostępnych w oknie analizy: 

 

Wyniki obliczeń są przedstawione w arkuszu i na wykresie. Najpierw omówimy arkusz 

i powiązane z nim możliwości: 
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Arkusz wyników, oprócz podstawowych statystyk opisowych, zawiera właśnie wartości 

granic przedziału odniesienia oraz ich 90% przedziały ufności. W tym przypadku osza-

cowanie mówi, że 95% obserwacji trafia do przedziału [-27; 32], o ile założona jest nor-

malność rozkładu zmiennej, a jeżeli nie, to jest to wtedy przedział [-19, 44]. Ta druga 

metoda, nazywana percentylową, dla której istnieje kilka odmian, może tutaj zostać 

wybrana w wersji klasycznej lub w wersji według wytycznych organizacji CLSI. Każdemu 

końcowi przedziału odniesienia towarzyszy 90% przedział ufności. Współczynnik prze-

działu odniesienia może być wybrany spośród 90%, 95%, 99%, 99,9% lub 99,99%. Sam 

przedział może być obustronny, lewostronny lub prawostronny. Niewątpliwie na uwagę 

zasługuje fakt, iż program może uwzględniać obserwacje odstające. 

Na wykresie są zaznaczone wszystkie obserwacje. Dodatkowo możemy poziomą kreską 

oznaczyć średnią/medianę oraz końce przedziałów odniesienia wraz z ich przedziałami 

ufności obliczanymi dwoma różnymi metodami  parametryczną oraz percentylową. 
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Podział na podpróby 

Moduł Podział na podpróby pozwala na przygotowanie prób uczącej, testowej oraz 

(opcjonalnie) walidacyjnej na potrzeby budowy modeli predykcyjnych (klasyfikacyjnych 

lub regresyjnych). 
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Moduł oferuje trzy główne opcje podziału zbioru na podpróby: 

 Prosty podział umożliwia podzielenie zbioru danych w sposób losowy na próby: uczą-

cą, testową oraz walidacyjną (opcjonalnie) zgodnie z proporcjami określonymi w gru-

pie Proporcje klas. 

 Zbalansuj uczący pozwala na przygotowanie próby uczącej zawierającej równe propor-

cje klas zmiennej zależnej. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy problem, jaki chce-

my analizować, jest zadaniem klasyfikacyjnym, z dwoma klasami zmiennej zależnej. 

W zależności od wyboru opcji w grupie Zbalansuj uczący, program dokona nadprób-

kowania (oversampling) rzadszej klasy lub zmniejszy liczebność częstszej klasy 

(downsampling). 

 Analiza skupień pozwala dokonać podziału na podpróby na podstawie losowania przy-

padków ze skupień utworzonych w wyniku analizy k-średnich dla wybranych predyk-

torów. Metoda jest przydatna zwłaszcza w sytuacji mniejszych zbiorów danych, poz-

wala uniknąć nieproporcjonalnego rozłożenia danej klasy przypadków w podpróbach.  

W wyniku analizy badacz otrzymuje nowy zbiór danych, który oprócz pierwotnego zes-

tawu zmiennych zawiera dodatkowo kolumnę informującą, do jakiej próby (uczenie, test, 

walidacja) trafił konkretny przypadek. 


