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Wstęp

Wstęp
Aby czytelnie przedstawić dane liczbowe i zrobić wrażenie na odbiorcach,
warto posłużyć się wykresem. Niestety, te oferowane przez Excela zdążyły
się już użytkownikom opatrzyć, trzeba więc przygotować coś unikalnego.
W realizacji tego celu pomoże niniejsza książka, zawierająca kilkanaście
przykładów pokazujących, jak zbudować niestandardowe wykresy. Pokazujemy w niej, jak wykorzystywać narzędzia Excela i właściwości arkusza,
aby osiągnąć bardzo ciekawe efekty. Omawiane przykłady dotyczą zarówno
zaawansowanych ustawień wykresów, jak i manipulowania danymi.
Bardzo przydatne informacje zawierają rozdziały dotyczące prognozowania.
Czytelnik dowie się z nich, jak na podstawie wstawionej do wykresu linii
trendu obliczyć przyszłego wartości. Nabędzie również wiedzy, jak manipulować tą linią, aby opracować różne scenariusze działań (optymistyczny,
pesymistyczny) lub aby wskazywała przyszłe trendy zgodnie z oczekiwaniami.
Książka zawiera też wiele pomysłów na wykorzystanie funkcji Excela w sposób
inny, niż zamierzyli twórcy. Z użyciem wykresów giełdowych zobrazujemy
skrajne wartości sprzedaży, za pomocą słupków błędów zbudujemy graficzną
prezentacją harmonogramu prac. Ważną częścią niektórych rozdziałów jest
opis fazy przygotowania danych. Dzięki odpowiednim zabiegom można następnie bardzo łatwo przygotować histogram czy krzywą gęstości rozkładu
normalnego. Pokazujemy również, jak odpowiednio przygotowane dane
umożliwiają następnie zbudowanie wykresu, na którym wybrana przez
użytkownika wartość jest wyróżniana innym kolorem.
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Wszystkie pliki Excela z przykładami
omawianymi w książce można pobrać
ze strony:
http://online.wip.pl/download/exceltom9.zip.
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1. Prezentacja danych o niespójnej strukturze
Żeby ułatwić sobie wnioskowanie na podstawie danych liczbowych, najlepiej zwizualizować je na wykresie. Niestety, czasami struktura tabeli źródłowej nie pozwala na szybkie sporządzenie czytelnej prezentacji. Należy
wówczas zastosować pewne niestandardowe sposoby dostosowania układu
wykresu, np. zmianę struktury danych źródłowych.
Na rysunku 1.1 widoczna jest tabela z danymi dotyczącymi czasu potrzebnego na przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcyjnych w różnych zakładach. Na pierwszy rzut oka wygląda czytelnie. Zwizualizowanie
danych na przejrzystym wykresie będzie jednak utrudnione z dwóch powodów. Po pierwsze, w przypadku Łodzi i Krakowa wartości jednostek zawierają się w przedziale 1–5, a dla Warszawy są dużo większe. Po drugie, układ
danych (etykiet i wartości liczbowych) jest niepoprawny.

Rysunek 1.1. Zestawienie danych
Aby na podstawie takiego zestawu danych utworzyć czytelną prezentację,
należy wykonać następujące kroki:
a) przebudować tabelę źródłową,
b) utworzyć wykres liniowy,
c) dostosować układ osi.
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1.1. Przebudowa tabeli
Pokażemy, jak poprawnie rozplanować dane w tabeli źródłowej. Nazwy miast
przeniesiemy do nagłówka tabeli, co pozwoli przesunąć wartości liczbowe
do osobnych kolumn.

Rysunek 1.2. Przebudowana tabela źródłowa
W tym celu:
1. Z wciśniętym klawiszem [Ctrl] zaznaczmy kolejno komórki z nazwami
miast, czyli A4, A8, A11.
2. Wybierzmy polecenie Kopiuj lub skorzystajmy z wygodnej kombinacji
klawiszy [Ctrl]+[C].
3. Zaznaczmy komórkę C3, kliknijmy prawym przyciskiem myszy i z menu
podręcznego wybierzmy polecenie Wklej specjalnie.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczmy opcję Transpozycja i zatwierdźmy, klikając przycisk OK. W zakresie komórek C3:E3 powinny
pojawić się nazwy miast.
5. Teraz zajmijmy się rozplanowaniem danych liczbowych. Podświetlmy
zakres C8:C10 i najedźmy wskaźnikiem myszy nad krawędź zaznaczenia. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuńmy komórki do
zakresu D8:D10.
6. W analogiczny sposób przenieśmy dane liczbowe z zakresu C11:C15 do
E11:E15.

1.2. Tworzenie i modyfikacja wykresu liniowego
Zmiana struktury tabeli sprawi, że teraz bez kłopotu zbudujemy na jej podstawie wykres.
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