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System pracy z danymi 
System pracy z danymi (Workflow za Long 20091) to planowanie, dokumentowanie pracy, 

praca z danymi: czyszczenie, przekształcanie, analizowanie i replikowanie analiz 

statystycznych, prezentowanie wyników i archiwizacja pracy.  

Składa się z czterech podstawowych kroków: 

 Przygotowanie danych 

 Przeprowadzanie analiz 

 Prezentowanie wyników  

 Archiwizacji pracy 

W każdym z tych kroków mamy cztery zasadnicze zadania: 

 Planowanie 

 Organizacja 

 Dokumentowanie 

 Wykonywanie 

Przygotowanie danych 
Planowanie 

Organizacja 

Dokumentowanie 
Wykonywanie 

Przeprowadzanie analiz 
Planowanie 

Organizacja 

Dokumentowanie 
Wykonywanie 

Prezentowanie wyników  
Planowanie 

Organizacja 

Dokumentowanie 
Wykonywanie 

Archiwizacji pracy 
Planowanie 

Organizacja 

Dokumentowanie 

Wykonywanie 

 

Główne kryterium dobrego systemu pracy z danymi to replikowalność. Dobry system pracy 

z danymi pozwala łatwo, szybko, efektywnie poruszać się miedzy dowolnymi etapami 

projektu i je powtarzać. Musimy mieć zawsze możliwość replikowania tego co zostało 

zrobione. Nie przychodzi to niestety łatwo, jest uciążliwe a niekiedy nudne ale zawszę się 

opłaca.  Załóżmy że musimy powtórzyć pewną analizę sprzed kilku lat. Praktycznie nic o niej 

nie pamiętamy. Analiza jest skomplikowana i wymaga podjęcia kilku decyzji, powiedzmy 

dziesięciu… 10 dychotomicznych decyzji daje 1024 możliwości. Czy chcemy je wszystkie 

testować? Jeżeli sprawdzenie każdej opcji miało by nam zabrać tylko minutę to żeby 

                                           
1 Większość materiałów do tego rozdziału pochodzi bezpośrednio z doskonałej  książki Scotta Longa: 

TheWorkflow of Data Analysis Using Stata, Stata Press 2009. 
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sprawdzić wszystko potrzebowalibyśmy około 17 godzin, a trzeba pamiętać że decyzje mają 

rzadko dychotomiczny charakter. Dobry system pracy z danymi to taki system który 

umożliwia replikacje wyników w kilka minut. (Teraz można mi nie wierzyć, ale kilka 

bolesnych błędów i przykrych recenzentów na pewno wzbudzą tę wiarę). Replikowalność 

pociąga za sobą: dokładność, efektywność, standaryzacje, automatyzacje i użytkowalność. 

Nie ma jednego dobrego systemu pracy danych. Różne projekty i osobowości wymagają 

rożnych systemów. Każdy musi wypracować swój  

Planowanie, organizacja, wykonywanie, dokumentacja 
 

 

 

 

Planowanie 
 Jaki jest cel analiz? 

 Jaki jest grafik analiz? 

 Jaki jest podział pracy? 

 Jaki kształt będą miały zbiory danych? 

 Jak zorganizowane zostaną zmienne (nazwy, libelki, braki danych)? 

 Jak będą wyglądały analizy? 

 Jaka dokumentacja będzie potrzebna? 

 Jak ma to być zorganizowane? 

 

Organizowanie 

Organizowanie w projektach statystycznych w dużej mierze zamyka się w organizacji plików i 

katalogów.  

Organizacja powinna być przejrzysta i zrozumiała. Prosta ale nie prostacka. Powinna 

umożliwić szybkie poruszanie się w zasobach nawet kosztem przestrzeni dyskowej 

(szczególnie w dzisiejszych czasach) 

Planowanie 

Organizacja 

Wykonywanie 

Dokumentacja 
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Uwagi do struktury katalogów: 
 Trzy ważne katalogi projektu 

 \Work 

 \Posted 

 \Data (Arch_data)  

 

 Często też przydatne są 

 \Papers 

 \Administracja 

 

(przykład) 

Uwagi do plików: 

 zawsze dokładnie nazywaj liki używając tej samej struktury nazw. Zapisuj daty plików w 

nazwie 

Dokumentacja 
Zapisuj co robisz, w jakim jesteś miejscu, co czytasz, jakie podejmujesz decyzje. W naukach 

ścisłych dawno odkryli że ma to sens i mają coś takiego jak dziennik laboratorium. My 

potrzebujemy dziennika analiz. Tak to wydaje się ekstremalnie głupie, czasochłonne i 

bezwartościowe. Ale każdy, każdy, absolutnie każdy kto będzie prowadził poważną pracę 

badawczą (samodzielną i zespołową), każdy kto będzie odpowiadał za swoje decyzje, a nie 

tylko wykonywał polecenia przekona się że to jest niezłe rozwiązanie  

Twoja dokumentacja powinna zdać hit-by-a-bus test. 

Co dokumentować: 

Źródła danych, decyzje dotyczące danych, analizy statystyczne, plany i pomysły.  

Jak dokumentujemy: 

 Dzienniczek badacza (poważnie) 

 Do-file z komentarzami (skrypt poleceń pakietu stata) 

 Codebooki (najlepiej w Excelu) 

 Pełna dokumentacja danych i projektu 

 

 

Zadania do wykonania 

1. Zorganizuj strukturę folderów na te zajęcia. Wiesz o czym będą. Będziemy uczyć się 

obsługi programu Stata na danych PISA i ESS.  
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Stata wstęp 

Interfejs STATA 

Interfejs użytkownika w programie Stata składa się z kilku okien, które można ustawiać 

wedle preferencji użytkownika. Startowe ustawienie przedstawione zostało na Rysunku 1. 

1

2

3

4

5

6

 
Rys X - Interfejs programu STATA 12 

W czasie pracy z programem warto spersonalizować sobie swoją Statę tak by najlepiej 

odpowiadała naszym oczekiwaniom. W toku pracy każdy użytkownik powinien przekonać się 

co jest dla niego przydatne i w jakim miejscu powinno się znajdować. Jedną zmianą, którą 

warto dokonać od razu to zmiana kolorystyki programu na "Classic". Jest ona dużo mniej 

męcząca dla oka niż domyślne ustawienie "Standard".  Można to zrobić używając paska 

narzędzi: 

Edit -> Preferences -> General Preferences -> Color scheme: Classic 

1

2

3

4

5

 
Rys X - Interfejs programu STATA 12 po zmianach użytkownika 



Artur Pokropek     artur.pokropek@gmail.com 
 

8 
 

Okna Staty 
1)  Okno wyników - jak sama nazwa wskazuje tutaj pojawią się wyniki naszej pracy 

2) Okno komend (wiersz poleceń) - tutaj wpisuje się komendy, które mają być wykonywane 

przez program.  Enter uruchamia komendę. Stata zapamiętuje wpisane komendy - klawisze 

page up i page down służą do nawigacji w historii wpisywanych komend.  

3) Okno zmiennych - tutaj znajduje się lista zmiennych z aktualnie wczytanego zbioru 

danych. Klikniecie myszką (lub podwójne kliknięcie - w zależności od wersji programu) 

powoduje, że nazwa zmiennych pojawia się w wierszu poleceń 

4) Okno historii komend - pojawiają się tutaj wszystkie uruchomione przez nas komendy z 

wiersza poleceń. Klikniecie na komendę z okna historii przenosi ją do wiersza poleceń 

5) Pasek narzędzi: 

 

Dzięki paskowi narzędzi można zmienić ustawienia programu (Edit, Window, User), 

wczytywać i edytować zbiory danych (File, Edit), przeprowadzać analizy statystyczne, 

tworzyć wykresy (Statistics, Graphics) oraz korzystać z pomocy (Help). Zazwyczaj z paska 

narzędzi korzysta się bardzo, bardzo, bardzo rzadko.  

Ikony na pasku zadań służą do (kolejno): otwierania zbioru danych, zapisywania zbioru 

danych, drukowania wyników, otwierania plików log, otwierania okna pomocy, edycji 

wykresów, otwierania plików do (syntaks staty), edytowania danych, oglądania danych, 

włączania menadżera zmiennych, "przesuwania" okna wyników (po wykonanej operacji), 

anulowania operacji. 

6) Okno Informacji o zmiennych 

Typy plików w stata 
.dta - plik z danymi 
.do - plik syntaks 
.ado - pliki programów 
.sthlp - pliki pomocy 
.smcl - plik Staty używany w logach i pomocy 
.txt - czysty tekst (ASCII) 
.scheme - plik ustawień dla wykresów 
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Zanim zaczniemy (tak na prawdę) 
Wpisz w okno poleceń komendę: 

 set more off, perm 

Stata może być używana jako kalkulator dzięki komendzie display 

 display 2+2 

 display 2^7 

 display 3==3 

 display 3>6 

 display normal(1.96) 

 display invnormal(0.975) 

 display chi2(10,18.31) 

 display chi2tail(10,18.31) 

 

Dzięki przyciskom page up i page down  możemy wywoływać ostatnio wpisane komendy. 

Najważniejsze komendy staty help i findit – komendy do wywoływania okien pomocy 

 help help 

 help display 

 findit regress 

 findit multilevel 

 findit polychoric 

 

Stata umożliwia ściąganie i zapisywanie programów napisanych przez użytkowników i 

uruchomianiu ich na swoim komputerze. Stata instaluje pliki .ado takiej komendy i pliki 

pomocy w ktalogu \ado (najczesciej c:\ado) 

Poruszanie się po katalogach rozwiązane jest jak w starym dobrym DOS: 

cd   // gdzie się znajdujemy 

dir   // co jest w katalogu  

cd d:\data  // wejście do katalogu 

dir, w  // co jest w katalogu w oknie wide – czyli szeroko :) 

dir *.dta  // wszystkie pliki danych 

Zadania do wykonania 

1. Poeksperymentuj z ustawieniami Staty, dostosują ja do siebie 

2. Wykonaj następujące obliczenia: 

217*12 144

1564 ln(15)

 

 
 

3. Znajdź pakiet lub polecenie służące do  skalowania modelem Rascha 

4. Zainstaluj komendę "misschk" i zapoznaj się z jej funkacjami 

5. Oblicz p-value dla testu chi2 o wartości krytycznej = .18631675 
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Naprawdę zaczynamy 

Edytor do-file 

99% naszej pracy skupiało będzie się na edytorze do-file. W nim będziemy pisać komendy i 

programy służące do transformacji i analizy danych. Edytor zapisuje tekst komend i 

programów w formacie tekstowym.  

 
Rys X - Okno edytora do- file 

W edytorze zapisujemy polecenia. Odpalamy je zaznaczając wiersze wciskając klawisze 

ctrl+d, lub przyciskami:  

W pliku do-file piszemy jak najwięcej komentarzy, można zapisywać je na kilka sposobów: 

 * gwiazdka sprawia że cała linia staje się komentarzem 

 // po dwóch ukośnikach mamy możliwość komentowania w linii 

 /*  komentarz 

 w kilku liniach 

 robi się tak 

 */ 

 

Edytor do file w Stata ma jedną bardzo durzą (a może nawet ogromną) wadę. Nie pisze 

polskich znaków (od wersji 11). Są trzy rozwiązania. Jeżeli jest się bardzo przywiązanym do 

polskich znaków to piszemy do file w edytorze tekstowym. np Notepad, Winedit (obydwa 

programy da się podpiąć do Staty).  Drugie rozwiązanie: zrezygnować z polskich znaków. 

Trzecie unikać polskich znaków, a gdy są potrzebne (labelki, graphy) używać edytora ASCII. 

Ja preferuje 3 rozwiązanie   
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Struktura do-file 
 

 capture log close 

 log using nazwa, replace text 

 

 * tutaj notujemy co robimy, dlaczego, kiedy, kto jest autorem 

 * opis opis opis opis opis opis opis opis cd 

 

 version 12 

 clear all 

 macro drop _all 

 

 ************************************************************ 

 * tutaj piszemy polecenia i programy 

 ************************************************************ 

 log close 

 exit 
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Operacje na danych 
Stwórz nowy do-file dla tego bloku zajęć (po to abyśmy dysponowali dodatkowymi 

notatkami). Pamiętaj o nazwaniu go znacząco oraz nazwie log-file, podaj informacje o 

autorze. 

Nazwy zmiennych, etykiety zmiennych i wartości 

 
Uruchamiamy plik ess06a.dta, jeżeli plik znajduje się w innym katalogu podajemy inny 

katalog 

 use "d:\DATA\ess06a.dta" 

 

Dzięki komendzie order możemy ustawić kolejność zmiennych w oknie zmienne (variables) 

 order id wiek_lat plec 

 

W tym wypadku pierwsze trzy zmienne w oknie variables to : id, wiek_lat, plec. Przyjrzyjmy 

się zmiennej id używając znanej komendy codebook. 

 codebook id 

 
Jak widać zmienna id nie ma zdefiniowanej etykiety (labelki), aby to zrobić należy posłużyć 

się komendą: 

 label variable <nazwa zmiennej> " Etykieta" 

 
 label variable id "numer id" 

 

Usunięcie etykiety polega na wykonaniu komendy label variable <zmienna> bez nazwy 

etykiety: 

 label variable id 

 
Teraz przyjrzyjmy się zmiennej płeć 

 codebook plec 

 
Zmienna płeć ma zdefiniowaną etykietę nie ma jednak zdefiniowanych etykiet dla wartości 

zmiennych. Aby nadać etykiety w Stacie należy je zdefiniować za pomocą komendy: 

 label define <nazwa lab> [kategoria] <etykieta> [kategoria] ///

 <etykieta>  

 

W naszym przypadku proponuje użyć: 

 label define mk 1 mężczyzna 2 kobieta 

 
Tak zdefiniowaną etykietę można nadać zmiennej (jedną etykietę można nadawać kilku 

zmiennym). 

Etykiety nadajemy za pomocą komendy: 

 label values <zmienna> <nazwa lab> 
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W naszym przypadku : 

 label values plec mk 

 

Aby unaocznić sobie naszą prace możemy użyć znanych komend : 

 codebook plec 

 list plec in 1/10 

 

Możemy sprawdzić zawartość wszystkich labelek w danym zbiorze danych 

 label dir 

 

oraz ich szczegółową zwartość: 

 label list 

 

kasowanie labelek dla wartości zmiennych odbywa się za pomocną komendy: 

 label drop <nazwa> 

 

label drop mk 

list plec in 1/10 

 

Aby zmienić etykietę dla jednej wartości zmiennej należy posłużyć się opcją "modify" i nadać 

raz jeszcze labelki zmiennej lub zmiennym. W tym przypadku zmieniamy "mężczyzna" na 

"facet". 

 label define mk 1 facet 2 kobieta, modify 

 label values plec mk 

 

Gdy chcemy modyfikować etykiety wartości dla długiej listy wartości warto skorzystać z 

możliwości zapisu etykiet wartości w pliku do: 

 label save edufld using labelka_edufld 

 

Kończymy sesje: 

 log close 

 

PS. 

Większość z opisanych czynności można wykonać w oknie menadżera zmiennych  (Variables 

Menager) jest to jednak dużo bardziej kłopotliwe i czasochłonne niż posługiwanie się plikiem 

do 

 

Rysunek X. Okno menadżera zmiennych 
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Przekształcenia zmiennych 
Uruchamiamy plik logfile (po to abyśmy dysponowali dodatkowymi notatkami). 

 log using przekstalacanie_zmiennych, text replace 

 

Uruchamiamy plik ess06b.dta, <uwaga to jest inny plik niż poprzedni> jeżeli plik znajduje się 

w innym katalogu podajemy inny katalog. 

 use "d:\DATA\ess06b.dta" 

 

Zanim przejdziemy do zmian zmiennych zobaczmy w jaki sposób Stata wykonuje tabele. Aby 

wywołać tabelę częstości należy posłużyć się komendą: 

 tabulate <nazwa zmiennej> 

 

w skrócie: 

 tab <nazwa zmiennej> 

np: 

 tab  trstprl  

 

Jeżeli chcemy wywołać więcej niż jedną tabelę częstości za pomocą jednej komendy możemy 

posłużyć się komendą tab1:  

 tab1 <lista zmiennych> 

np: 

 tab1  trstprl- trstun 

 

Przykładowe listy zmiennych: 
t*  - wszystkie zmienne zaczynające się na literę t 
l*  - wszystkie zmienne kończące się na literę l 
*u* - wszystkie zmienne które mają w sobie literę u 
?d*  - wszystkie zmienne których drugą literą jest d 
 

Rekodowanie zmiennych w Stacie odbywa się za pomocą komendy recode 

 recode <nazwa zmiennej/ych> („stara”= „nowa”), gen(<nowa zmienna> 

 

W Stacie . oznacza brak danych, braki danych można definiować za pomocą komendy 

recode tak jak zostało pokazane to poniżej. Stata wyróżnia kategorie braków danych: ., .a, 

.b, .c, ..., .z. Przy czym: 

wszystkie liczby < .a < .b< .c< ...< .z. 

Przykłady: 

 recode  trstprl (77 88 99 = .) 

 recode  trstlgl trstprt  (77 88 99 = .) 
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 recode  trstplt (77=.) (88=.a) (99= .b) 

 

Aby sprawdzić naszą pracę posłużmy się znaną komendą tab  

 tab  trstprl 

 

Aby w tabeli częstości pojawiła się informacja o liczbie braków danych należy do komendy 

tab dodac opcję "misssing": 

 tab  trstprl, missing 

 tab  trstplt, missing 

 

Nasze rekodowanie nie było najlepszą z możliwych procedur, ponieważ nie zachowaliśmy 

zmiennej wejściowej. Aby automatycznie tworząc nową zmienną należy posłużyć się opcją 

gen(<nowa zmienna>). Zmieńmy wartości zmiennej płeć z 1 i 2 na 0 i 1, tworząc zmienną 

"female" a następnie zredefiniujmy libelki: 

 codebook plec 

 recode plec (1=0) (2=1), gen(female) 

 codebook female 

 

Jak pamiętamy kasowanie labelek odbywa się za pomocą komendy label drop <nazwa lab> 

 label drop mk  

 label define mk 0 mężczyzna 1 kobieta 

 label values female mk 

 

Inny sposób na wygenerowanie zmiennej female:  

 gen female= (plec==2) if plec!=. 

 

Podobną operację przeprowadźmy dla zmiennej klasyawlk, z tym że w tym wypadku 

stworzymy nową zmienną miasto: 

 tab klasawlk 

 recode  klasawlk (1=1) (2/5=2) (6/9=3), gen(miasto) 

 order miasto 

 tab  miasto 

 label variable miasto "wielkość miejscowości" 

 label define m 1 "wieś" 2 "miasto do 99 tys" 3 "miasto ponad 100 tys" 

 label values  miasto m 

 tab miasto 

 

Do niektórych analiz potrzebujemy zerojedynkowych zmiennych, aby przeprowadzić analizy 

dla zmiennych kategorialnych. Aby łatwo stworzyć taką zmienną możemy się posłużyć 

komendą tabulate: 

 tabulate edulvl, gen (edu) 

 tab1 edu* 

Teraz możemy puścić np regresjie gdzie kategorią odniesienia będzie wykształcenie średnie 

(edu3): 

 regress happy edu1 edu2 edu4 edu5 edu6 edu7 
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Stwórzmy teraz wskaźnik zaufania politycznego zauf_polit nadajmy tej zmiennej etykietę. Do 

tworzenia nowych zmiennych w Stacie używamy komendy generate: 

 generate <nowa zmienna> = <wyrażenie> 

 

 generate zauf_polit =  trstprl+ trstplt+ trstprt 

 sum zauf_polit 

 label variable  zauf_polit "wskaźnik zaufania politycznego" 

 codebook zauf_polit 

 

Stwórzmy teraz nieco bardziej skomplikowane zmienne. Zmienną, która będzie nam określała 

średnią zaufania politycznego dla danej kategorii i medianę zaufania politycznego dla danej 

kategorii. Zmienne takie można stworzyć za pomocą komendy 

Dla sprawdzenia, jakimi funkcjami i w jaki sposób możemy posługiwać się dzięki komendzie 

egen  wywołajmy okno pomocy: 

 help egen 

 

 egen zauf_m = mean(zauf_polit), by(miasto) 

 list zauf_m miasto zauf_polit in 1/20 

 egen zauf_m2 = median(zauf_polit), by(miasto) 

 

Sprawdzenie 

 list zauf_m2 miasto zauf_polit in 1/20 

 

Bardziej złożone przekształcenia można dokonywać za pomocą pakiety egenmore 

 ssc instal egenmore 

 help egenmore 

 

Możemy na przykład stworzyć zmienną która będzie zawierała wartosc korelacji miedzy 

dwoma dowolnie wybranymi zmiennymi: 

     corr(varname1 varname2) [,covariance spearman taua taub by(byvarlist)] 

 

 sort plec 

 egen kor=corr( trstprl trstlgl), by(plec) 

 

sprawdzenie: 

 sort id 

 list plec kor in  1/20 

 

Komenda ren  (rename) zmieniamy nazwy zmiennych 

ren zauf_polit zauf_p 



Wprowadzenie do programu Stata   (31-01-13 Wersja 1.2) 

17 
 

komendą drop <nzwa zmiennej> kasujemy zmienne w pliku danych 

 drop zauf_p 

 

Aby szybko stworzyć zmienne identyfikacyjne (numery obserwacji) wystarczy: 

 generate id2 = _n 

 order id 

 

Tworzenie duplikatów zmiennych moze odbywać się na dwa sposoby: 

 gen klasawlk2=klasawlk    

 codebook klasawlk* 

 

Ale w tym wypadku utraciliśmy etykiety zmiennych i wartości. Aby tego uniknąć można 

skorzystać z polecenia clonevar 

      clonevar klasawlk3 =klasawlk    

 codebook klasawlk* 

 

Kończymy sesje, zachowując zmaiany zmian: 

save ess06c, replace 

log close 
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Zadania do wykonania 

 

0) Otwórz nowy logfile z2. Pamiętaj aby zapisać go w formacie tekstowym. , przy konstrukcji 

do-file kieruj się podanymi wcześniej wskazówkami. 

1) Otwórz plik ess06b 

2) Stwórz zmienną female dla której 1 oznacza kobietę 0 meżczyznę. Nadaj etykiety 

zmiennej i wartością 

2) Stwórz nową zmienną "glosowal" tak żeby 1 oznaczało głosował 0 - nie głosował, 

niezależnie od przyczyny a "." oznaczała brak danych. Zmienną stwórz na podstawie 

istniejącej zmiennej "vote" gdzie (1 = głosował 2 nie głosował 3 = nie był uprawniony .= 

brak danych). 

3) Nadaj etykiety zmiennej i wartością zmiennej glosowal 

4) Stwórz zmienne; wyrażające medianę, średnią i wariancje poczucia szczęścia (happy) w 

podziale na wykształcenie respondenta: kierunek/specjalność (edufld) 

zapisz plik jako ess06_d 

<kolejne zadania na następnej stronie> 

5) Zdekoduj („na inne zmienne”) zmienne dotyczące prestiżu profesorów (od p_asp - p_soc) 

tak, poszczególne odpowiedzi  

mają mieć następujące wartości punktowe: 

 bardzo dużym poważaniem: 100 

 dużym poważaniem: 80  

 średnim poważaniem  60 

 małym poważaniem  40 

 bardzo małym poważaniem  20 

 

6) Który z profesorów darzony jest najwyższym, a który najniższym prestiżem? 

7) Za pomocą komendy rndint(), z pakietu egenmore, wygeneruj zmienną losową "x" 

przyjmującą wartość 0 i 1 

8) Sprawdź średnie wartości poczucia szczęścia respondentów (happy) dla różnych wartości 

zmiennej x 

9) Stwórz zmienne zero jedynkowe dla kategorii wielkości miejscowości 

10) Zamknij logfile 
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Wykresy 
Stwórz nowy do-file dla tego bloku zajęć (po to abyśmy dysponowali dodatkowymi 

notatkami). Pamiętaj o nazwaniu go znacząco oraz nazwie log-file, podaj informacje o 

autorze. 

Uruchamiamy plik z danymi PISA2009: (naj[prawdopodobniej należy podać całą ścieżkę) 

   use "D:\___PAOU\_kurs_stata_2013\Data\int_stq09_dec11_POL.dta", replace 

 

Wykresy na szybko 

komendą histogram  wywołujemy wykres histogramu. Opcja normal nakłada na histogram 

krzywą rozkładu normalnego, opcja bin(<ilość słupków>)  określa ilość słupków z ilu ma 

składać się histogram, opcja widch(<szerokość słupków>) określa szerokość słupków 

użytych w histogramie 

 

histogram escs, normal 

histogram escs, normal bin(10) 

histogram escs, normal width(10) 

 

dzięki komendzie kdensity otrzymujemy wykres funkcji gęstości analogiczny do histogramu 

– można stosować te same opcje 

kdensity  escs 

kdensity  escs, normal width(5) 

 

Czasem gdy trudno jest rozstrzygnąć czy rozkład jest normalny z pomocą mogą przyjść dwa 

polecenia pnorm i qnorm.  

 

pnorm escs 

 

Pierwsze z nich przedstawia wykres na którym mamy porównanie standardowego rozkładu 

normalnego z rozkładem empirycznym 

 

qnorm escs 

 

Na drugim porównanie centyli standardowego rozkładu normalnego z rozkładem 

empirycznym 

do szybkiej inspekcji rozkładów przydatny jest też prosty graph słupkowy: 

dotplot escs 

 

 

 

 

Za pomocą komendy box lub hbox  wywołujemy wykresy skrzynkowe.   
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(www.wikipedia.pl) 

 

Dla wykresów skrzynkowych możemy stosować znane opcje over i  by 

graph box atschl, over(plec) 

graph box atschl, by(plec) 

graph hbox atschl, over(plec) 

graph hbox atschl, over(plec) over(famstruc) 

 

graph hbox atschl, over(famstruc) over(plec)  

graph hbox atschl, by(famstruc) over(plec) 

graph hbox atschl, over(famstruc) by(plec) 

 

klasyczny wykres słupkowy można wykonać za pomocą opcji graph bar, opcje (patrz help 

graph bar) 

graph bar  st20q01 - st20q14 

graph bar  st20q01 - st20q14, ascategory 

graph bar  st20q01 - st20q14, ascategory /// 

yvaroptions(label(angle(vertical))) 

graph bar  st20q01 - st20q14, ascategory /// 

yvaroptions(label(angle(45))) 

graph bar  st20q01 - st20q14, ascategory ///  

yvaroptions(label(angle(vertical))) ytitle(wartość wskaźnika) 

 

Komendami correlate i pwcorr wywołujemy macierze korelacji (pwcorr = korelacje 

parami = inny sposób wykluczania braków danych) 

 

correlate  cultposs hedres wealth 

pwcorr cultposs hedres wealth 

http://www.wikipedia.pl/
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pwcorr cultposs hedres wealth, obs 

pwcorr cultposs hedres wealth, obs sig 

pwcorr cultposs hedres wealth, sig 

pwcorr cultposs hedres wealth, star(0.001) 

pwcorr cultposs hedres wealth if plec ==1 , star(0.001) 

Jednymi z dodatkowych opcji, jakimi możemy się posłużyć dla komendy pwcorr są: 

obs – podaje liczbę obserwacji 

sig – podaje istotność statystyczną 

star – przedstawia istotność statystyczną graficznie (gwiazdki) na określonym poziomie. 

Korelacje można przedstawić również graficznie za pomocą komendy: 

graph matrix <lista zmiennych>, opcje 

graph matrix cultposs hedres wealth , half 

graph matrix cultposs hedres wealth, half jitter(15) 

 

opcja half – podawana jest tylko jedna część reprezentacji macierzy korelacji 

opcja jitter() do wykresów dodawany jest czynnik losowy 

Do analizy relacji miedzy dwiema zmiennymi można użyć wykresu rozrzutu: 

scatter cultposs wealth 

scatter cultposs wealth , jitter(8) 

 

ale najlepszym wykresem do analizy zależności jest wykres rozrzutu z nieliniowym 

dopasowaniem lpoly: 

lpoly wealth hedres 

lpoly wealth hedres , jitter(8) 

 

 

Wykresy złożone 

Wykres złożony w najprostszym ujęciu to taki wykres na który nakładamy kilka wykresów. 

Przykładem może być złożenie histogramu i wykresu kdensity: 

hist pv1read 

kdensity pv1read 

twoway (hist pv1read) (kdensity pv1read) 

 

Chcemy uzyskać wykres podobny do tego uzyskiwanego za pomocą komendy lpoly  

lpoly pv1read escs 

 

Aby uzyskać wykres rozrzutu: 

 scatter pv1read escs 

 

Aby uzyskać więcej trzeba posłużyć się funkcją twoway: 
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twoway /// 

(scatter pv1read escs) /// 

(lpoly pv1read escs) /// 

(lfit pv1read escs) /// 

(qfit pv1read escs)  

 

Spróbujmy zrobić wykresy w podziale na płeć 

tab st04q01 

tab st04q01, nol 

gen female =(st04q01<2) if st04q01!=. 

tab female st04q01 

lab var  female "płeć" 

lab def plec 1 "k" 0 "m", replace 

lab val female plec 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0) 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==1) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==0) 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0) /// 

(qfit pv1read  escs if female==1) /// 

(qfit pv1read  escs if female==0) 
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Wykresy złożone to jedno z niewielu obszarów Staty, gdzie czasami korzystam z okienek: 

Graphics->Twoway graphs. Ale tylko żeby poznać kod. Dalej staram się robić wszystko w 

pliku do 

 

 

Rysunek X. Okno tworzenia wykresu złożonego 

 

 

Rysunek X. Okno tworzenia wykresu w wykresie złożonym 
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Wykresy do publikacji 
Stata daje bogate możliwości edytowania wykresów. Oto przykład:  

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==1) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==0) , /// 

/// 

title("Tytuł") /// 

subtitle("Podtytuł") /// 

ytitle("oś y") xtitle("oś x") /// 

legend ( /// 

    rows(1) /// ustawiam leg.w jednej linni moge tez zrobic cols() 

 title("Legenda", size(*0.8)) /// 

 order (1 2 3 4) /// 

 label(1 "pierwszy")  label(2 "drugi") label(3 "trzeci") /// 

  label(4 "czwarty") /// 

) /// 

caption("podpis ble ble ble") /// 

note("notatka ble ble ble ble ble") /// 

text( 100 -2 "Tekst na grafie", size(*1.5)) /// 

xsize(4.4) ysize(3.3) 

 

 

 

Każdy wykres może być wyświetlany na kilka różnych sposobów: 

 

set scheme s2color      

set scheme s2mono       

set scheme s2manual     

set scheme s2gmanual    

set scheme s2gcolor     

set scheme s1rcolor     

set scheme s1color      

set scheme s1mono      

set scheme s1manual                         

set scheme economist     

set scheme sj           
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Ostatnio bardzo spodobał mi się następujący sposób (schemat?): 

 

findit lean schemes 

set scheme lean1 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==1) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==0) , /// 

/// 

title("Tytuł") /// 

subtitle("Podtytuł") /// 

ytitle("oś y") xtitle("oś x") /// 

legend ( /// 

    cols(1) /// ustawiam leg. w jednej linni moge tez zrobic cols() 

 title("Legenda", size(*0.8)) /// 

 order (1 2 3 4) /// 

 label(1 "pierwszy")  label(2 "drugi") label(3 "trzeci") ///  

 label(4 "czwarty") /// 

) /// 

caption("podpis ble ble ble") /// 

note("notatka ble ble ble ble ble") /// 

text( 100 -2 "Tekst na grafie", size(*1.5)) /// 

xsize(4.4) ysize(3.3) 

 

set scheme lean2 

set scheme s2color   

 

 

Dalsze przydatne opcje: 

 

 

palette symbolpalette 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1, msymbol(O)) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0, msymbol(T))  

 

palette linepalette 

 

twoway /// 

(lpoly pv1read  escs if female==1, lpattern(dot)) /// 

(lpoly pv1read  escs if female==0, lpattern(longdash))  

 

 

* różne wielkości znaczników 

 

twoway /// 

(scatter pv1read  escs if female==1, msymbol(O) msize(*4)) /// 

(scatter pv1read  escs if female==0, msymbol(T) msize(*0.5))  

 

* rózne grubosci linni 

 

twoway /// 

(lpoly pv1read escs if female==1, lpattern(dot) lwidth(*4)) /// 

(lpoly pv1read escs if female==0, lpattern(longdash) lwidth(*10))  
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Łączenie kilku wykresów 
W określonych wypadkach będziemy chcieli stwożyć jeden wykrez z połączenia kilku 

wykresów. Stata umożliwia takie operacje. 

Najpierw twozymy wykresy i je zapisujemy: 

hist cultposs, saving(g1, replace) 

hist wealth, saving(g2, replace) 

hist hedres, saving(g3, replace) 

hist escs, saving(g4, replace) 

 

Następnie łączymy używając polecenia graph combine 

 

graph combine g1.gph g2.gph g3.gph g4.gph 

graph combine g1.gph g2.gph g3.gph g4.gph, xcommon  

graph combine g1.gph g2.gph g3.gph g4.gph, xcommon ycommon 

graph combine g1.gph g2.gph g3.gph g4.gph, xcommon col(1) 

graph combine g1.gph g2.gph g3.gph g4.gph, xcommon row(1) 

 

 

Doskonała książka poświęcona grafice w programie Stata: 

 

A Visual Guide to Stata Graphics 

3rd Edition 

Mitchell.M.  

 

 

 

   

Zadania do wykonania: galeria wykresów 

0) Otwórz nowy logfile. Pamiętaj aby zapisać go w formacie tekstowym, przy konstrukcji do-

file kieruj się podanymi wcześniej wskazówkami. 

1) Przedstaw rozkład umiejętności czytania (pv1read) w grupach ze względu na zmienną 

określającą oczekiwane wyższe wykształcenie (ec05q01f) i płeć (czyli 2x2=4 rozkłady). Na 

przynajmniej dwa sposoby. Zapisz wykresy 

2) Dla 4 grup z wcześniejszego zadania przedstaw relacje między umiejętnością czytania a 

"poczuciem pewności" (highconf). Przynajmniej na dwa sposoby. Zapisz wykresy 

3) Przedstaw grupie swoje dzieła. Najlepiej za pomocą PowerPointa. 
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Podstawowe komendy estymacyjne 
Stwórz nowy do-file dla tego bloku zajęć (po to abyśmy dysponowali dodatkowymi 

notatkami). Pamiętaj o nazwaniu go znacząco oraz nazwie log-file, podaj informacje o 

autorze. 

Uruchamiamy plik ess06a.dta, jeżeli plik znajduje się w innym katalogu podajemy inny 

katalog 

 use "D:\(…)int_stq09_dec11_POL.dta" 

 

Statystyki opisowe i tabele 

Średnia 

Estymacja średniej w pakiecie STATA wywołuje się komendą mean <zmienna> 

 mean  joyread 

 

Aby estymować średnią w podgrupach można posłużyć się opcją:  , over(<zmienna>) 

 mean  joyread, over(st04q01) 

 

Można łatwo przetestować czy te parametry są równe za pomocą testu F 

 test [joyread]female=[joyread]male 

 

Można też zażądać bardziej skomplikowanej struktury testów 

 

 mean  joyread, over(st21q02) 
 test [joyread]none=[joyread]one=[joyread]two=[joyread]_subpop_4 

 

Tabele i statystyki 

Tabele krzyżową wywojujemy komendą tab  

 clonevar female= st04q01 

 clonevar tv= st21q02 

tab tv female 

 tab tv female, col row 

 

Aby wywołać test chi2 wystarczy podać opcję , chi2 

 tab tv female, chi2 

 

Komenda tabulate: podawanie statystyk opisowych, w zadanych kategoriach. 

tabulate <zmienna grupująca> , summarize(<zmienna>) 

 tabulate  tv, summarize(joyread)  

 tabulate  tv, summarize(escs) 

 

podobny efekt możemy uzyskać dzięki komendzie table: 
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table <zmienna grupująca>, c(<statystyka> <zmienna> ...) opcje 

table tv, c(mean joyread sd joyread med joyread) /// 

format(%9.2f) center 

 

table tv, c(mean joyread med joyread mean escs med escs) /// 

 format(%9.2f) center  

 

table tv female, c(mean joyread med joyread mean escs med escs) /// 

 format(%9.2f) center  

 

Opcja format służy do ustalania formatu liczbowego podawanych wyników, opcja center 

określa położenie wyników w komórce. Podobne informacje uzyskujemy dzięki komendzie 

tabstat: 

tabstat <zmienna> ..., by <zmienna grupująca> stat<statystyki> 

tabstat  joyread escs, by(famstruc) stat(n mean sd) 

tabstat joyread, stat(n mean sd p25 p50 p75) by(female) 

tabstat  joyread, stat(n mean sd cv median p75) by(famstruc) 

help tabstat 

 

Proste analizy statystyczne 

ttest 

t-test w pakiecie STATA wywoływany jest za pomocą komendy ttest. Możliwe jest 

sprawdzenie hipotezy o równości z zadaną wartością (np =3), porównanie dwóch wartości 

zmiennych (<zmienna> = <zmienna>), oraz w podziale na zadaną zmienną grupującą dzięki 

opcji by() 

ttest  atschl = 0 

ttest  atschl =  attcomp 

ttest  atschl, by(female) 

ttest  atschl, by(female) unequal 

 

dodatkowo opcja unequal  używana jest gdy wariancje analizowanych zmiennych nie są 

równe.  

anova 

analizę wariancji ANOVA wywołujemy za pomocą komend oneway (jedno czynnikowa) lub 

anova (wieloczynnikowa)  

oneway atschl tv 

anova  atschl tv 

anova  atschl tv female 

anova  atschl tv female tv##female 

 

##  <zmienna>*<zmienna> - takie wyrażenie wyznacza nam efekt interakcji 

oneway   atschl tv, sidak bonferroni scheffe 

oneway   atschl tv, bonferroni  
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opcje sidak, bonferroni, scheffe  pozwalają nam testowac hipotezy o równych średnich w 

danych podgrupach przy uwzględnieniu korekt Sidaka, Bonferroniego i Scheffego. 

alpha 

analizę rzetelności testu można przeprowadzić za pomocą komendy: 

 alpha<lista zmiennych>, opcje 

alpha  st24q01 - st24q11 

alpha  st24q01 - st24q11, d 

alpha  st24q01 - st24q11, i  

alpha  st24q01 - st24q11, i label 

alpha  st24q01 - st24q11, i std 

 

opcja d -  od „detail”, czyli pokaż szczegóły, opcja i – od „item” czyli pokaż pozycje testowe, 

label -  pokaż etykiety zmiennych, syd pokaż korelacje (zamiast kowariancji). 

PCA i analiza czynnikowa 

Principal components - analiza głównych składowych: Aby wywołać analizę głównych 

składowych pozługujemy się komędą: 

pca  <lista zmiennych> 

pca st24q01 - st24q11 

predict pca1 

 

screeplot 

screeplot, ci(asymptotic) 

 

ale znacznie lepsza jest komenda: 

polychoricpca <lista zmiennych> 

findit polychoricpca 

polychoricpca st24q01 - st24q11 

 

A  wykonać analizę czynnikową używamy komendy factor 

 factor st24q01 - st24q11 

 

opcja ml daje możliwość szacowania algorytmem największej wiarygodności 

 factor st24q01 - st24q11, ml 

 

(1 - Ho nie jest znacząco gorszy od modelu bez czynników 2 - Ho nie  jest znacząco lepszy od najlepszego 

dopasowania) 

 

wykres osypiska: 

 screeplot 

Opcja rotate powoduje  rotację czynników, można ją ograniczyć do dowolnej liczby 

czynników – factor(<liczba czynników>) , typy rotacji to varimax lub promax(<parametr 

rotacji>) – parametr rotacji domyślnie ustawiony jest na 3 
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rotate, varimax factors(2) 

rotate, promax factors(2) 

rotate, promax(4) factors(2) 

predict f1 

Regresja 
 

przygotujmy sobie zmienną pleć  

 

tab st04q01 

tab st04q01, nol 

gen female =(st04q01<2) if st04q01!=. 

tab female st04q01 

lab var  female "płeć" 

lab def plec 1 "k" 0 "m", replace 

lab val female plec 

 

 

 

Stata oferuje bardzo dużo rozwiązań związanych z modelami regresyjnym, polecenie 

wywołujące estymacje regresji to regress: 

Prosty model regresji 

regress pv1read female escs 

regress pv1read female escs [pweight= w_fstuwt] 

regress pv1read female escs [pweight= w_fstuwt], beta 

 

 

Interakcje zmiennych kategorialnych: 

i.zmienna - definicja zmiennej kategorialnej 

c.zmienna definicja zmiennej ciągłej 

# - interakcja 

## - II typ interakcji 

 

Więcej informacji help fvvarlist 

Przykładowe modele regresji ze zmiennymi kategorialnymi i interakcjami: 

regress pv1read i.famstruc escs [pweight= w_fstuwt] 

regress pv1read i.famstruc c.escs#c.escs [pweight= w_fstuwt] 

regress pv1read i.famstruc c.escs#c.escs#c.escs /// 

[pweight= w_fstuwt] 

regress pv1read i.famstruc##i.female escs [pweight= w_fstuwt] 

regress pv1read i.famstruc#i.female escs [pweight= w_fstuwt] 
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Modele bez stałej: 

regress pv1read i.famstruc escs [pweight= w_fstuwt], nocons  

regress pv1read ibn.famstruc escs [pweight= w_fstuwt], nocons  

regress pv1read ibn.famstruc#i.female escs [pweight= w_fstuwt], 

nocons  

 

Interakcje ze zmienną ciąglą: 

regress pv1read i.female#c.escs  [pweight= w_fstuwt] 

margins female, at(escs=(-2(0.25)2)) 

marginsplot 

regress pv1read i.female##c.escs  [pweight= w_fstuwt] 

margins female, at(escs=(-2(0.25)2)) 

marginsplot 

regress pv1read i.female##c.escs c.escs#c.escs  [pweight= w_fstuwt] 

margins female, at(escs=(-2(0.25)2)) 

marginsplot 

 

 

 

 

Szczegółowy opis: 

 help fvvarlist 

 

Porównywanie parametrów i modele brzegowe: 

 regress pv1read i.female i.famstruc escs [pweight= w_fstuwt] 

 pwcompare  i.famstruc , pv mcompare(bonferroni) 

 margins  i.famstruc i.female 

 

 regress pv1read i.female i.famstruc#c.escs [pweight= w_fstuwt] 

 pwcompare  i.female i.famstruc#c.escs , pv mcompare(bonferroni) 

 margins   i.female i.famstruc#c.escs 

 

 regress pv1read i.famstruc##i.female escs [pweight= w_fstuwt] 

 pwcompare  i.famstruc##i.female , pv mcompare(bonferroni) 

 margins  i.famstruc##i.female 

 

 

Analogicznie do regresji linniowej Stata estymuje: 
    areg              an easier way to fit regressions with many dummy variables 

    arch              regression models with ARCH errors 

    arima             ARIMA models 

    boxcox            Box-Cox regression models 

    cnsreg            constrained linear regression 

    eivreg            errors-in-variables regression 

    frontier          stochastic frontier models 

    gmm               generalized method of moments estimation 

    heckman           Heckman selection model 

    intreg            interval regression 

    ivregress         single-equation instrumental-variables regression 

    ivtobit           tobit regression with endogenous variables 

    newey             regression with Newey-West standard errors 

    nl                nonlinear least-squares estimation 

    nlsur             estimation of nonlinear systems of equations 

    qreg              quantile (including median) regression 

    reg3              three-stage least-squares (3SLS) regression 

    rreg              a type of robust regression 

    sem               structural equation models 

    sureg             seemingly unrelated regression 

    tobit             tobit regression 

    treatreg          treatment-effects model 

    truncreg          truncated regression 
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    xtabond           Arellano-Bond linear dynamic panel-data estimation 

    xtdpd             linear dynamic panel-data estimation 

    xtfrontier        panel-data stochastic frontier model 

    xtgls             panel-data GLS models 

    xthtaylor         Hausman-Taylor estimator for error-components models 

    xtintreg          panel-data interval regression models 

    xtivreg           panel-data instrumental-variables (2SLS) regression 

    xtpcse            linear regression with panel-corrected standard errors 

    xtreg             fixed- and random-effects linear models 

    xtregar           fixed- and random-effects linear models with an AR(1) disturbance 

    xttobit           panel-data tobit models 

SEM 

Stata daje podstawowe możliwości estymowania modeli strukturalnych poleceniem sem, 

niestety tylko dla zmiennych ciągłych: 

sem /// 

(SES->wealth cultposs pared) /// 

(UM->pv1scie pv1read pv1math) /// 

(UM<-SES) [pweight= w_fstuwt] 

 

estat mindices 
 

Dobrze się też sprawdza w estymowaniu modeli ścieżkowych, ale jak wcześniej było 

wspominane tylko dla zmiennych ciągłych 

 

sem /// 

(pv1read<-escs) /// 

(escs<-pared) /// 

(pv1read<-pared) [pweight= w_fstuwt] 

 

estat teffects 
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Zadania do wykonania 

Zbiór ess06c: 

0) Otwórz nowy logfile z3. Pamiętaj aby zapisać go w formacie tekstowym. , przy konstrukcji 

do-file kieruj się podanymi wcześniej wskazówkami. 

1) Stwórz tabelę krzyżową oceny pożyteczności czytania (st24q06) na płeć. Uważaj na braki 

danych  

2) Zbadaj tabelę z pkt1  testem Chi2 

3) Wyświetl średnią i odchylenie standardowe (highconf) ze względu na profil płeć  

4) Wyświetl średnią i odchylenie standardowe (highconf) ze względu na profil płeć i liczbę 

telewizorów w domu 

5) Zbuduj model regresyjny gdzie zmienną zależną jest pv1read a niezależną misced - 

wykształcenie matki (przy czym zdekoduj zmienną misced tak by wartość 0=.) oraz highconf 

(pewność siebie w wykonywaniu trudnych zadań).  Model powinien wskazywać bezpośrednio 

na średnie wartości pv1reg dla każdego poziomu wykształcenia matki oraz bezpośrednio 

nachylenie między wynikami ucznia i pewnością siebie dla każdego  poziomu wykształcenia 

matki. Porównaj parametry za pomocą polecania pwcompare. Policz średnie dla misced za 

pomoca polecenia margins. 

6) oszacuj następujący model ścieżkowy, oszacuj efekty bezpośrednie i pośrednie, 

zinterpretuj wyniki: 

Pv1read highconf

pared

wealth

female
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Elementy programowania 
W Stata mamy dwa języki programowania. Jeden poostrzy, oparty na Fortranie służący do 

programowani plików *.do i *.ado. Drugi to Mata, wewnętrzny język Staty przypominający 

język C, służ on przede wszystkim do programowania macierzowego. Podczas tego kursu 

zajmować będziemy się pierwszym.     

Stwórz nowy do-file dla tego bloku zajęć (po to abyśmy dysponowali dodatkowymi 

notatkami). Pamiętaj o nazwaniu go znacząco oraz nazwie log-file, podaj informacje o 

autorze. Dalej otwórzmy plik zawierający dane z badania PISA2009.  

 

cap log close 

log using z_programowanie, text replace 

use "D:\...\ind_stu09_dec10.dta" 

save temp, replace 

 

 

Makra 
Jednym z podstawowych narzędzi programowania są makra. Makra to obiekty zawierające 

ciągi znaków lub liczby. W Stacie wyróżniamy dwa rodzaje makr: makra lokalne i makra 

globalne.  

Makra lokalne 

Przyjrzyjmy się poleceniu, regresja pv1read na 6 zmiennych: 

regres pv1read escs joyread libuse icthome ictres ictsch 

 

Część tego polecenia możemy  zapisać jako makro lokalne o nazwie „depvar”, korzystając z 

tego makra możemy dalej korzystać w innych poleceniach. Makro lokalne wywołuje się 

używając `<nazwa makra>’. Makra lokalne mogą być wywoływane tylko lokalnie czyli 

podczas egzekucji jednego programu, lub uruchomieniu części kodu programu. 

local depvar "escs joyread libuse icthome ictres ictsch" 

 

regress pv1read `depvar' 

regress pv1scie `depvar' 

regress pv1math `depvar' 

 

Generalne reguły definiowania makr: 

local local-name "string" 

local local-name = liczba 

local local-name : rozszerzone funkcje 
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Polecenie display i makra: 

local depvar "escs joyread libuse icthome ictres ictsch" 

display "Makro lokalne depvar zawiera nastepujace zmiene: `depvar' " 

 

 

local n=1020 

display "Makro lokalne n zawiera nastepujace zmiene: `n' " 

 

tab pared famstruc, missing row chi2 

 

local opcje_tab "missing row chi2" 

 

tab pared  famstruc, `opcje_tab' 

tab misced famstruc, `opcje_tab' 

tab fisced famstruc, `opcje_tab' 

tab hisced famstruc, `opcje_tab' 

 

Makra globalne, w przeciwieństwie do makr lokalnych raz zdefiniowane działają podczas całej 

sesji Staty. Definiuje się je następująco: 

global global-name "string" 

global global-name = liczba 

global global-name : rozszerzone funkcje 

 

Makra globalne działają w analogiczny sposób jak makra lokalne 

global  depvar "escs joyread libuse icthome ictres ictsch" 

global n=1020 

 

display "Makro lokalne depvar zawiera nastepujace zmiene: $depvar" 

display "Makro lokalne n zawiera nastepujace zmiene: $n" 

 

Generalna rekomendacja jest taka: używaj makr lokalnych. Makr globalnych używaj tylko 

jeżeli są naprawdę potrzebne. 

 

Przykład zastosowania makr: wykres irt 
local a = 1.4 

local b = 0.24 

local c = 0 

local item "1" 

 

twoway (function 1/(1+exp(-1.7*`a'*(x-`b'))), range(-4 4)) /// 

  (function `c' + (1-`c')/(1+exp(-1.7*`a'*(x-`b'))), /// 

  range(-4 4)), /// 

  xtitle("Theta") ytitle("P(X=1|Theta)") /// 

  title("Item Characteristic Curve") /// 

  legend(order(1 "Item `item'"))  
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Obiekty systemowe Staty I 
 

Każda procedura w Stacie pozostawia po sobie obiekty systemowe, specjalne rodzaje makr, 

w których zapisane zostają element składowe obliczeń i wyników. 

sum lmins  

sum lmins [weight=w_fstuwt] 

return list 

 

Często obiekty systemowe okazują się bardzo pomocne. Rozważmy następujące zadanie: 

wystandaryzuj zmienną tak żeby jej średni wynosiła 0 a odchylenie standardowe 1 na 

zwarzonym zbiorze danych: 

egen lmins_std=std(lmin) 

sum lmins_std 

sum lmins_std [weight=w_fstuwt] 

 

cap drop lmins_std_wt 

sum lmins [weight=w_fstuwt] 

gen lmins_std_wt= (lmins-r(mean))/r(sd) 

 

sum lmins_std lmins_std_wt [weight=w_fstuwt] 

 

 

Pętle 

Podstawowym narzędziem programowania są pętle. Stata oferuje ich kilka rodzajów: 

Pętla forvalues: 
 

forvalues i=1(1)10 { 

di `i' 

} 

 

forvalues i=1/10 { 

di `i' 

} 

 

forvalues i=1(2)10 { 

di `i' 

} 

 

forvalues i=10(-1)1 { 

di `i' 

} 

 

Pętla foreach 
 

foreach i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 { 

di "`i'" 

} 

 

foreach i in ec02q01 ec03q01 ec04q01 ec05q01a ec05q01b ec05q01c{ 

di "`i'" 

} 
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Ale nie zadziała: 

foreach i in 1(1)10 { 

di "`i'" 

} 

 

Ale zadziała: 

foreach i of numlist 1(1)10 { 

di "`i'" 

} 

 

Podobnie nie zadziała: 

foreach var in ec02q01-ec05q01c { 

di "`var'" 

} 

 

Ale zadziała: 

foreach var of varlist ec02q01-ec05q01c { 

di "`var'" 

} 

 

Przykładowe programy 

Pierwszy prosty program - etykiety 

Program, a w zasadzie pęntla ma za zadanie wyświetlać nazwy zmiennych i ich labelki: 

foreach var of varlist ec02q01-ec05q01c { 

local varlabel : variable label `var' 

di "`var'" _col(12) "`varlabel'" 

} 

 

Drugi prosty program – PV 

Program ma za zadanie szacować poziom umiejętności uczniów polskich. Aby prawidłowo 

szacować poziom umiejętności należy policzyć średnią dla każdej z 5 pv a następnie uśrednić 

je: 

forvalues i=1(1)5 { 

sum pv`i'read [weight=w_fstuwt] 

local meanpv`i'=r(mean) 

} 

 

local meanpv=(`meanpv1'+`meanpv2'+`meanpv3'+`meanpv4'+`meanpv5')/5 

di "Mean read: `meanpv'" 

 

Aby trochę upiekrzyć nasz program możemy zmodyfikować go w następujący sposób: 

forvalues i=1(1)5 { 

 qui sum pv`i'read [weight=w_fstuwt] 

 local meanpv`i'=r(mean) 

} 

local meanpv=(`meanpv1'+`meanpv2'+`meanpv3'+`meanpv4'+`meanpv5')/5 

local meanpv=string(`meanpv', "%8.3f") 
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di   "Mean read: `meanpv'" 

 

Drugi prosty program – PV II 

Tutaj chcemy policzyć średni wyniki uczniów ale dla dla wszystkich trzech dziedzin 

mierzonych w badaniu PISA: czytanie ze zrozumieniem, rozumowanie w naukach 

przyrodniczych i matematyki. Aby to zrobić zastosujemy dwie pętle zagnieżdżone jedna w 

drugiej: 

foreach sub in read scie math { 

 

 forvalues i=1(1)5 { 

  qui: sum pv`i'`sub' [weight=w_fstuwt] 

  local meanpv`i'=r(mean) 

 } 

  

local meanpv=(`meanpv1'+`meanpv2'+`meanpv3'+`meanpv4'+`meanpv5')/5 

local meanpv=string(`meanpv', "%8.3f") 

di   "Mean `sub': `meanpv'" 

 

} 

 

Licznik 

Bardzo użyteczną rzeczą jest umiejętność liczenia różnych rzeczy  

local counter=0 

foreach var of varlist ec02q01-ec05q01c { 

local ++counter 

} 

 

di "wybrano `counter' zmiennych"  

 

Obiekty systemowe Staty II (polecenia estymacjnr) 
Bardziej złożone polecenia, które uruchamiają estymacje mają też bogatrze wnętrze . 

Przykładem może być regress, (lmins=czas nauki w minutach):  

 

 

regress pv1read lmins escs 

return list   

ereturn list 

 

Aby wyświetlić macierze posługujemy się poleceniem matrix list, w skrócie mat list: 

 

mat list e(b) 

mat list e(V) 

 

Dodatkowo mamy dostęp do podstawowych skalarów wykorzystywanych w outpucie 

wyników: 

 

di  _b[lmins] 

di  _se[lmins] 

di  _b[escs] 
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di  _se[escs] 

Trzeci  prosty program – PV II 

Trzeci prosty program ma za zadanie oszacowanie parametrów kilku regresji regresji (oraz 

błędów standardowych) gdzie zmienną zależną będzie pierwsze pv dla dziedziny (lub 

subdziedziny) a zmiennymi niezależnymi: lmins escs. Tutaj musimy zacząć od 

zaprojektowania jak mają wyglądać nasze wyniki. Później zaplanować jakie poszczególne 

kroki będą prowadziły do ich uzyskania.   

 

 B limns SE 

limns 

B escs SE escs  

     

read wynik wynik wynik wynik 

read1 wynik wynik wynik wynik 

read2 wynik wynik wynik wynik 

read3 wynik wynik wynik wynik 

read4 wynik wynik wynik wynik 

read5 wynik wynik wynik wynik 

scie wynik wynik wynik wynik 

math wynik wynik wynik wynik 

 

 

Jeżeli chcemy żeby nasz program był funkcjonalny i działa też w innych kontekstach warto 

zautomatyzować kilka rzeczy. Np. policzenie ile modeli będzie estymowanych. Liczba modeli 

jest ściśle związana z liczbą zmiennych zależnych. Po prostu trzeba je policzyć. Można to 

zrobić na dwa sposoby: 

 

local counter=0 

foreach sub in  read read1 read2 read3 read4 read5 scie math  { 

local ++counter 

} 

local nvars=`counter' 

di "`nvars'" 

 

 

 

*liczę ile mam zmiennych 

local sub "read read1 read2 read3 read4 read5 scie math" 

local nvars : word count `sub' 

di "`nvars'" 

 

* definniuje macierz wyników 

matrix stats = J(`nvars',4,.) 

matlist stats 

 

* opisuje macierz wyników 

matrix colnames stats = Blimns SElimns Bescs SEescs 

matrix rownames stats = `sub' 

matlist stats 

 

 

local irow=0 

foreach depvar in `sub'{ 
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 local ++irow 

 reg pv1`depvar'  lmins escs [weight=w_fstuwt] 

 matrix stats[`irow',1] = _b[lmins] 

 matrix stats[`irow',2] = _se[lmins] 

 matrix stats[`irow',3] = _b[escs] 

      matrix stats[`irow',4] = _se[escs] 

} 

 

* Odczytuje wyniki 

matlist stats 

matlist stats, format(%9.3f) 

 

 

Zadania do wykonania 

 

0) Otwórz nowy logfile z4. Pamiętaj aby zapisać go w formacie tekstowym. , przy konstrukcji 

do-file kieruj się podanymi wcześniej wskazówkami. 

 

1) Napisz pętle, którą wyświetla, średnią i błąd standardowy dla zmiennych escs pared hisei 

joyread libuse memor onlnread onlnread stimread (sdr = sd/(sqrt(n)) 

2) Napisz pętle która tworzy zmienne interakcyjne z płcią dla zmiennych: escs pared hisei 

joyread libuse memor onlnread onlnread stimread . tzn escs*female, pared*female,... etc 

3*) Przekształć trzeci prosty program tak aby szacował parametry oraz błędy standardowe 

według metodologii plausible values, czyli: 

Obliczenie statystyki dla t z pięciu wylosowanych statystyk jest proste i polega a na 

uśrednieniu wyników z szacunków w których pod uwagę wzięte zostały wylosowane plausible 

values: 

k

k

t

t
M




 

Błąd standardowy oszacowania statystyki t można zapisać, jako: 

21 1 1
. .( ) 1 ( )

1
k k

k k

S E t s t t
M M M

  
     

  
   

Gdzie M to ilość replikacji tk to statystyka uzyskana z k tego losowania a sk szacowanym SE 

dla replikacji.  

Rubin (1987) wskazuje na to, iż należy powtórzyć kilkakrotnie proces losowania tak, żeby 

uzyskać kilka wartości statystyki T. Średnia tych wylosowanych statystyk będzie 

przybliżeniem statystyki T. Precyzyjniej odnosząc metodę PV do zastosowań w różnych 

analizach należy następować następująco: na wygenerowanych M plausible values 

estymować M osobnych modeli, następnie wyniki parametrów z M analiz uśrednić. 

Uśrednienie będzie przybliżeniem prawdziwych poszukiwanych parametrów.   
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Złożone schematy losowania 
 

Gdy chcemy dowiedzieć się czegoś o uczniach zazwyczaj losujemy całe szkoły lub klasy. Jest to 

znacznie tańsze i ułatwia realizację. Czasami losowanie ma strukturę wielopoziomową. Taką sytuację 

przedstawia rysunek X, gdzie pokazana została populacja zagnieżdżona w 10 grupach (szkołach). 

Wybrane jednostki oznaczone zostały przez symbol prostokąta (tak na poziomie grup, jak  na 

poziomie jednostek). W tym schemacie najpierw wylosowano pięć grup, a później z każdej grupy po 

cztery jednostki. 

 - Jednostki wybrane   

 - Jednostki niewybrane

 

Rysunek X Losowanie wielopoziomowe (za: Snijders i Bosker 1999)  

 

Podobne schematy można stosować do  przedsiębiorstw, szpitali, gospodarstw domowych; czasami 

za poziom losowania obiera się na przykład jednostki terytorialne, takie jak gminy. Takie schematy 

losowania przysparzają jednak pewnych problemów. Odwołajmy się do przykładu szkoły, przyjmując 

schemat losowania zespołowego: losujemy najpierw pewną liczbę szkół, a potem badamy wszystkich 

uczniów z wylosowanych szkół. Okazuje się, że wyniki uczniów, ich samopoczucie lub niektóre inne 

cechy nie są zależne od szkoły, do której chodzą. Uczniowie chodzący do jednej szkoły odznaczają się 

większym podobieństwem niż uczniowie chodzący do różnych szkół. I nic w tym dziwnego – 

oddziałuje na nich ten sam zestaw środków, mają tych samych nauczycieli, mieszkają w tym samym 

rejonie. A gdy wylosujemy szkołę niepubliczną, okaże się, że będą mieli również podobny status 

społeczny.  

Większość statystycznych testów zakłada niezależność jednostek obserwacji. Dlatego też używanie 

„zwykłych” estymatorów prowadzić może do uznawania różnic za istotne, gdy istotnymi nie są. W 

badaniach surveyowych efekt klastrowego doboru próby określony zostasł jako design effect. 

Wagi 

Wagi są niezbędnym elementem każdego badania o złożonym charakterze losowania. W 
naszym przypadku pełnić będą dwie funkcje:  
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Wagi, które stosujemy w złożonych schematach losowania, to wagi probabilistyczne, 
określane za pomocą odwrotności prawdopodobieństwa wylosowania jednostki z próby. 
 
Prawdopodobieństwo p wylosowania jednostki i określamy jako:  

 

 
Gdzie n oznacza liczbę szkół, które mają być wylosowane, a N całkowitą liczbę szkół. Waga w 
dla wylosowanej jednostki obserwacji i określona jest, zatem jako: 
 

 

 
Odnosząc się do konkretnego przykładu: gdy losujemy 100 szkół z  populacji liczącej 5000 
szkół, wtedy prawdopodobieństwo wylosowania danej szkoły  
 

 

 
 Waga zaś, jako odwrócone prawdopodobieństwo, wynosi:  
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Jeżeli losowanie ma charakter wielopoziomowy i np. najpierw losowana jest określona liczba 
szkół, a później z każdej szkoły losowana jest określona liczba uczniów, to określane są 
niezależne wagi (i prawdopodobieństwa wylosowania danej szkoły) dla obydwu poziomów 
losowania. Załóżmy, iż w danej populacji istnieje 5000 szkół, a  w każdej ze szkół uczy się 
dokładnie po 200 uczniów. Schemat losowania zakłada, iż z każdej szkoły losujemy po 20 
uczniów. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania szkoły i jest oczywiście równe: 
 

 

 
W każdej z wylosowanych szkół i prawdopodobieństwo wylosowania ucznia j wynosi: 

 

  

 
Zatem – co wiemy dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa – łączne prawdopodobieństwo 
wylosowania danego ucznia i wynosi:  
 

 

 
Natomiast waga przyporządkowana uczniowi: 
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Tak zdefiniowane wagi mają dość prostą interpretację, mówią nam, ile jednostek obserwacji z 
badanej populacji reprezentowanych jest przez jedną j – wylosowaną jednostkę. Inaczej 

mówiąc, waga 500jiw   oznacza, iż jeden wylosowany przez nas uczeń odpowiada 500 

uczniom w całej populacji. Jeden uczeń reprezentuje 500 innych uczniów.  
 
Przykład złożonego schematu doboru próby:  
 

Losujemy z równym prawdopodobieństwem dwie szkoły, w każdej szkole jedną klasę, z każdej 
klasy jednego ucznia 

szkoła liczba 
klas 

uczniów 
w klasie 

P 
wyboru 
szkoły 

waga 
dla 

szkoły 

P 
wyboru 

klasy 

waga 
dla 

klasy 

P 
wyboru 
ucznia 

waga 
dla 

ucznia 

waga 
końcowa 

1 2 20 0.20 5.00 0.50 2.00 0.50 2.00 20.00 

2 3 30 0.20 5.00 0.33 3.00 0.33 3.00 45.00 

3 4 20 0.20 5.00 0.25 4.00 0.50 2.00 40.00 

4 2 30 0.20 5.00 0.50 2.00 0.33 3.00 30.00 

5 2 30 0.20 5.00 0.50 2.00 0.33 3.00 30.00 

6 2 32 0.20 5.00 0.50 2.00 0.31 3.20 32.00 

7 4 34 0.20 5.00 0.25 4.00 0.29 3.40 68.00 

8 5 36 0.20 5.00 0.20 5.00 0.28 3.60 90.00 

9 6 38 0.20 5.00 0.17 6.00 0.26 3.80 114.00 

10 2 40 0.20 5.00 0.50 2.00 0.25 4.00 40.00 

 

Użycie wag: 

Jest proste i nieskomplikowane, wykorzystujemy opcje: [pweight=waga] lub [weight=waga] 

summarize escs [weight= w_fstuwt] 

 

regress libuse escs [pweight= w_fstuwt] 

 

Jednak do pełnego szczęścia potrzebujemy mieć informacje schemacie losowania. 

Sprawdźmy jak to wygląda w Stata, policzmy średnią ESCS bez uwzględnienia schematu 

losowania: 

mean escs [pweight= w_fstuwt] 

 

Jednym ze sposobów uwzględnienia złożonego schematu losowania jest linearyzacja Tylora, 

jest to analityczny sposób szacowania poprawnych błędów standardowych.  Dla estymacji w 

złożonych schematach losowania pakiet Stata wymaga zdefiniowania schematu losowania. 

Odbywa się to za pomocą komendy svyset: 

 

svyset schoolid [pw=w_fstuwt] 

svy: mean escs  

1 1
500

(1/ 500)
ji

ji

w
p
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Im więcej posiadamy informacji o losowaniu tym lepiej. Składnia polecenia svy set jest dosyć 

bogata.  

svyset psu [weight] [, design_options] [|| ssu , design_options] [options] 

 

gdzie:  

psu  oznacza primary sample unit, czyli jednostkę, która losowana była jako 

pierwsza w schemacie losowania 

weight   oznacza wagę finalną 

design_options po przecinku definiujemy opcje dotyczące schematu losowania 

najważniejsze opcje to fpc – czyli wartość potrzebna do obliczenia 

korekty błędu standardowego dla skończonej populacji oraz strata – 

czyli opcja definiująca zmienną użytą do warstwowania 

|| oznacza przejście do kolejnego stopnia losowania 

ssu oznacza second sample unit, czyli element, który losowany jest w 

obrębie wcześniej wylosowanej jednostki obserwacji z wyższego 

poziomu 

options  oznaczają dodatkowe opcje 

 

Innym rozwiązaniem są wagi replikacyjne: 

svyset schoolid [pw=w_fstuwt], brrweight(w_fstr1-w_fstr80) vce(brr) 

/// fay(0.5) mse 

 

svy: mean escs  

 

 

Duża część poleceń staty dział z przedrostkiem „svy:” 

gen plec=st04q01 

lab val plec st04q01 

 

svy: mean escs, over(plec) 

svytest [escs]female=[escs]male 

 

svy: regress libuse escs i.plec 

 

svy: proportion plec 
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Komendy obslugivane przez survey: 
    Descriptive statistics 

      mean                Estimate means 

      proportion          Estimate proportions 

      ratio               Estimate ratios 

      total               Estimate totals 

 

    Linear regression models 

      cnsreg              Constrained linear regression 

      glm                 Generalized linear models 

      intreg              Interval regression 

      nl                  Nonlinear least-squares estimation 

      regress             Linear regression 

      sem                 Structural equation models 

      tobit               Tobit regression 

      treatreg            Treatment-effects model 

      truncreg            Truncated regression 

 

    Survival-data regression models 

      stcox               Cox proportional hazards model 

      streg               Parametric survival models 

 

    Binary-response regression models 

      biprobit            Bivariate probit regression 

      cloglog             Complementary log-log regression 

      hetprob             Heteroskedastic probit regression 

      logistic            Logistic regression, reporting odds ratios 

      logit               Logistic regression, reporting coefficients 

      probit              Probit regression 

      scobit              Skewed logistic regression 

 

    Discrete-response regression models 

      clogit              Conditional (fixed-effects) logistic regression 

      mlogit              Multinomial (polytomous) logistic regression 

      mprobit             Multinomial probit regression 

      ologit              Ordered logistic regression 

      oprobit             Ordered probit regression 

      slogit              Stereotype logistic regression 

 

    Poisson regression models 

      gnbreg              Generalized negative binomial regression 

      nbreg               Negative binomial regression 

      poisson             Poisson regression 

      tnbreg              Truncated negative binomial regression 

      tpoisson            Truncated Poisson regression 

      zinb                Zero-inflated negative binomial regression 

      zip                 Zero-inflated Poisson regression 

 

    Instrumental-variables regression models 

      ivprobit            Probit model with endogenous regressors 

      ivregress           Single-equation instrumental-variables regression 

      ivtobit             Tobit model with continuous endogenous regressors 

 

    Regression models with selection 

      heckman             Heckman selection model 

      heckprob            Probit model with sample selection 

 

    

Zadania do wykonania SVY I 

 

1) Wykorzystując wagi replikacje, oszacuj proporcje uczniów posługujących się innym 

językiem domowym niż polski. 

2) Wykorzystując wagi replikacje, oszacuj ile średnio polski gimnazjalista spędza czasu 

na naukę matematyki (mmins) 

3) Czy czas spędzany na nauce matematyki różni się ze względu na płeć uczniów  

4) Wykorzystując wagi replikacje zbadaj związek miedzy strukturą rodziny (zmienna: 

famstruc) a stosunkiem do szkoły (atschl). 

5) Rozszerz analizy z poprzedniego punktu o zmienną definującą płeć 
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PV + Złożone schematy losowania 
 

    

findit pv    

 

pv [aw=w_fstuwt], pv(pv*read) cmd("mean") /// 

brr rw(w_fstr1-w_fstr80) fays(0.5)      

   

pv escs [aw=w_fstuwt], pv(pv*read) cmd("reg") /// 

brr rw(w_fstr1-w_fstr80) fays(0.5)    

       

pv escs  libuse  [aw=w_fstuwt], pv(pv*read) cmd("reg") /// 

brr rw(w_fstr1-w_fstr80) fays(0.5)      

    

 

Zadania do wykonania SVY II 

 

1) Wykorzystując komendę pv, oszacuj średnie wartości 5 podskal czytania. pv*read1, 

pv*read2, pv*read3, pv*read4, pv*read5, 

2) Wykorzystując komendę pv, zbadaj czy dla tych skal znajdujemy istotne różnice ze 

względu na płeć 

3) Wykorzystując komendę pv, Zbuduj model regresji w którym umiejętność czytania 

(pv*read) wyjaśniana będzie przez co najmniej 3 zmienne.  Współczynniki dla tych 

zmiennych niech będą istotne statystycznie (p>0.05) 
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PV + Multilevel      
 

Można użyć jeszcze jednego sposobu aby posługiwać się technologią PV, trzeba odwołać sie 

do małej sztuczki:    

Tworzę zmienna która ma udawać taką którą imputowano 

 gen read=. 

 

Ustawiam zbiór jako wide 

 mi set wide 

 

Rejestruje zmienną read 

 mi register imputed read 

 

Ustawiam 5 imputacji 

 mi set M  = 5 

 

Podmieniam te imputacje które program przydzielił 

 forvalues i= 1(1)5{ 

 replace  _`i'_read=pv`i'read  

 } 

 

Upewniam się że wszędzie są braki danych 

 replace _mi_miss=1 

 

I mogę estymować 

 

STATA 12 

Model pusty: 

 mi est, dots : xtmixed read   /// 

 [pw=w_fstuwt] ||  schoolid:  /// 

 , pweight(w_fschwt) pwscale(size) cov(uns) 

 

Model z losową stałą  

mi est, dots : xtmixed read   /// 

escs /// 

[pw=w_fstuwt] ||  schoolid: /// 

, pweight(w_fschwt) pwscale(size) cov(uns)  

 

Model z losową stałą i nachyleniem  

mi est, dots : xtmixed read   /// 

escs /// 

[pw=w_fstuwt] ||  schoolid: escs /// 

, pweight(w_fschwt) pwscale(size) cov(uns)  
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STATA 11 

Model pusty: 

 mi est, dots : xtmixed read ||  schoolid: , cov(uns) 

 

Model z losową stałą  

mi est, dots : xtmixed read escs ||  schoolid: , cov(uns) 

 

Model z losową stałą i nachyleniem  

mi est, dots : xtmixed read escs ||  schoolid:escs , cov(uns) 

 

 

Zadania do wykonania SVY III 
1) Zbadaj wielopoziomowe relacje między umiejętnością 

czytania (pv*read) a stosunkiem do szkoły (atschl) 

 

Referencje do modelowania wielopoziomowego: 

Domański H, A. Pokropek. Podziały terytorialne globalizacja a 

nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli 

wielopoziomowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

 


