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Rozdzia� 12.
Komponenty
do grupowania danych

W rozdziale:

� Wy�wietlanie list rankingowych

� �ledzenie zmian za pomoc� histogramów

� Zaznaczanie najwy�szych warto�ci

Zorganizowanie danych w logiczne grupy jest cz�sto pomocnym rozwi�zaniem. Grupo-
wanie pozwala skupi� si� na zarz�dzaniu zestawami informacji posiadaj�cymi kluczowe
atrybuty. I tak zamiast przegl�da� wszystkich klientów na gigantycznym zestawieniu, mo�na
przejrze� dane tych, którzy kupili tylko jeden produkt. Dzi�ki temu mo�na po�wi�ci� czas
i zasoby na tych klientów, którzy potencjalnie mog� kupi� wi�cej. 
atwiej mo�na wy�owi�
grupy klientów wykraczaj�cych poza �redni� dla danej firmy.

W tym rozdziale omówiono, w jaki sposób za pomoc� komponentów pulpitu mened�er-
skiego tworzy� grupy danych.

Tworzenie list rankingowych
Kiedy patrzymy na list� 500 najwi�kszych firm, zwykle ograniczamy si� do pierwszej
dwudziestki. By� mo�e w drugiej kolejno�ci sprawdzamy, kto wypad� poza t� pierwsz�
dwudziestk�. Czym� niezwyk�ym jest ch�� sprawdzenia, kto znalaz� si� na przyk�ad
na miejscu 251. Dzieje si� tak nie dlatego, �e nie obchodzi nas pozycja 251, ale dlatego,
�e szkoda nam czasu i energii na przebijanie si� przez wszystkie 500 miejsc zestawienia.
Dlatego w�a�nie przygotowuje si� listy rankingowe.

Zagadnienie to by�o ju� cz��ciowo omówione przy tworzeniu list rankingowych. Odbiorcy
dysponuj� ograniczon� ilo�ci� czasu, który mog� po�wi�ci� na zapoznawanie si� z deta-
lami pulpitu mened�erskiego. Przedstawienie list rankingowych pomo�e im podj�� decy-
zj�, gdzie powinni skupi� swoje dzia�ania, uwag� i zasoby.
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Organizowanie danych 	ród�owych

Lista rankingowa mo�e by� zupe�nie prosta, tak jak dane w��czone do pulpitu mened�er-
skiego. Zwykle umieszczane po prawej stronie pulpitu, dane te podkre�laj� szczegó�y,
które mened�er mo�e wykorzysta� do dalszych dzia�a�. Na prostym pulpicie mened�erskim
widocznym na rysunku 12.1 przedstawiono informacje o dziesi�ciu najlepszych i najgor-
szych przedstawicielach handlowych.

Rysunek 12.1. Listy rankingowe u�atwiaj� poznanie pe�nego obrazu sytuacji

Aby nieco urozmaici� zestawienie, mo�na poda� bardziej rozbudowane informacje o miej-
scu w rankingu, u�ywaj�c w tym celu wykresów w komórkach czy formatowania warun-
kowego (rysunek 12.2).

Informacje na temat funkcji POWT i tworzenia wykresów w komórce mo�na znale	� w roz-
dziale 10. Widoczne strza�ki to efekt zastosowania formatowania warunkowego do warto�ci
z bie��cego miesi�ca porównywanych z danymi z ubieg�ego miesi�ca.

Wi�cej informacji na temat funkcji POWT zamieszczono w rozdziale 10. Natomiast
informacje o wykresach przebiegu w czasie mo�na znale	� w rozdziale 9.
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Rysunek 12.2.
Za pomoc� funkcji POWT
oraz formatowania
warunkowego mo�na
do list rankingowych
doda� elementy
graficzne

Zastosowanie tabel przestawnych
do tworzenia interaktywnych widoków

Czytelnicy rozdzia�u 7. wiedz�, �e tabele przestawne to wspania�e narz�dzie pomocne pod-
czas tworzenia interaktywnych raportów. Po�wi��my teraz chwil� i prze�led	my proces
wykorzystania takiej tabeli do utworzenia listy rankingowej.

Mo�na te� otworzy� plik Rozdzia� 12 Przyk�ady.xlsx i �ledzi� omawiane czynno�ci. Plik
mo�na pobra� z serwera FTP: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/andaex.zip.

Aby wy�wietli� dane w tabeli przestawnej, nale�y kolejno:

 1. Rozpocz�� od tabeli przestawnej z danymi, które maj� by� u�yte do tworzenia list
rankingowych. W omawianym przypadku w tabeli znajd� si� dane o handlowcach
i wielko�ci sprzeda�y osi�gni�tej przez ka�dego z nich (rysunek 12.3).

Rysunek 12.3.
Na pocz�tku potrzebna
jest tabela przestawna
zawieraj�ca dane, które
maj� by� filtrowane
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 2. Nast�pnie klikn�� prawym klawiszem myszy nazwisko dowolnego handlowca
w tabeli przestawnej i wybra� z menu Filtruj/10 pierwszych (rysunek 12.4).

Rysunek 12.4. Wybieramy z menu opcj� 10 pierwszych

Zostanie wy�wietlone okno dialogowe Filtr 10 pierwszych warto�ci (Handlowiec)
(rysunek 12.5).

Rysunek 12.5.
Okre�lamy filtry, które
maj� by� zastosowane

 3. W oknie Filtr 10 pierwszych warto�ci (Handlowiec) okre�lamy rodzaj widoku.
W tym przyk�adzie chcemy wy�wietli� 10 sprzedawców z najwy�szymi warto�ciami
sprzeda�y.

 4. Aby zastosowa� filtr, nale�y klikn�� OK.

Od tej chwili tabela przestawna jest filtrowana w taki sposób, aby wy�wietla�
dziesi�ciu najlepszych handlowców dla wybranego Regionu i Rynku. Mo�na zmieni�
ustawienia filtrów i wybra� sprzedawców tylko dla rynku lubuskiego (rysunek 12.6).

 5. Aby wy�wietli� handlowców z najs�abszymi wynikami, skopiowa� ca�� tabel�
przestawn� i wklei� tu� obok.

 6. Nast�pnie powtórzy� kroki od drugiego do czwartego, tyle �e w oknie ustawie�
filtra wybra� opcj� Dolne.

Je�eli wszystko si� uda, w efekcie b�dziemy mie� dwie tabele podobne do tych widocznych
na rysunku 12.7; w jednej wy�wietlana b�dzie lista dziesi�ciu najlepszych sprzedawców,
a w drugiej lista dziesi�ciu najs�abszych. Za pomoc� odpowiednich formu� mo�na po��czy�
te tabele przestawne z danymi w warstwie analiz w naszym modelu danych. Dzi�ki temu
równie� listy rankingowe wy�wietla� b�d� najnowsze dane.
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Rysunek 12.6.
Zastosowane filtry
mo�na zmienia�
na bie��co i wy�wietla�
rankingi handlowców
dla dowolnie wybranych
regionów i rynków

Rysunek 12.7. Dwie tabele: jedna z najlepszymi, druga z najs�abszymi handlowcami

Je�eli który� z rekordów odpowiadaj�cych filtrowi 10 pozycji dolnych lub górnych by�by
powi�zany z innym rekordem, Excel wy�wietli�by je wszystkie. Oznacza to, �e mo�na
mie� wy�wietlonych wi�cej wierszy ni� ustawienia filtra. Je�eli wy�wietliliby�my dziesi�ciu
najlepszych handlowców, a jeden z nich by�by powi�zany z dodatkowym rekordem,
wówczas w efekcie mieliby�my 11 wy�wietlonych pozycji.

Zastosowanie histogramów
do monitorowania relacji i cz�sto�ci wyst�pie�

Histogram to graficzna prezentacja cz�sto�ci wyst�powania. Informuje on, jak cz�sto
pojawia si� okre�lone zdarzenie czy kategoria danych. Histogram umo�liwia wizualizacj�
dystrybucji danego atrybutu.

Przyk�adowy histogram widoczny jest na rysunku 12.8. Przedstawiono na nim rozk�ad
sprzeda�y w ci�gu miesi�ca w gronie przedstawicieli handlowych. Jak wida�, wi�kszo��
z nich sprzeda�a towary w przedziale od pi�ciu do dwudziestu pi�ciu sztuk. Kierownik
sprzeda�y b�dzie zapewne chcia� przesun�� garb widoczny na wykresie w praw� stron�,
tak aby wi�cej osób sprzedawa�o wi�ksz� liczb� jednostek w ci�gu miesi�ca. Mo�e ustali�
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nast�puj�cy cel dla sprzedawców: przez nast�pne trzy miesi�ce wi�kszo�� z nich ma uzy-
ska� wielko�� sprzeda�y w przedziale pomi�dzy 15 a 25 sztukami. Dzi�ki histogramowi
mo�na na bie��co obserwowa� stopie� realizacji przyj�tego planu.

Rysunek 12.8.
Histogram przedstawia
rozk�ad sprzeda�y
jednostek w ci�gu
miesi�ca w gronie
przedstawicieli
handlowych

W tym rozdziale omówiono metody tworzenia histogramów za pomoc� formu� i tabel
przestawnych. Omówione tu techniki znakomicie sprawdzaj� si� w odniesieniu do modelu
danych, w którym rozdzielono warstwy danych, analizy i prezentacji. Dodatkowo umo�-
liwiaj� one pewn� automatyzacj� i interaktywno��, które s� bardzo przydatne podczas
comiesi�cznych aktualizacji pulpitu mened�erskiego.

W rozdziale 2. omówiono metody tworzenia wydajnego modelu danych i zarz�dzania nim.

Dodawanie formu� do zgrupowanych danych

Na pocz�tku potrzebna jest tabela zawieraj�ca nieprzetworzone dane. Najlepiej by�oby,
gdyby zawiera�a ona unikatowe rekordy ze zliczonymi danymi, które chcemy zgrupowa�.
I tak na rysunku 12.9 widoczna jest tabela zawieraj�ca list� (niepowtarzalnych) nazwisk
handlowców z informacj� o liczbie sprzedanych towarów. Aby utworzy� histogram z for-
mu�ami, wystarczy wykona� poni�sz� procedur�:

Rysunek 12.9.
Zaczynamy od tabeli
z nieprzetworzonymi
danymi i przedzia�ami

 1. Przed utworzeniem histogramu nale�y utworzy� tablic� z przedzia�ami
(rysunek 12.9).
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Okre�la ona parametry grupowania danych, które zostan� u�yte do podzielenia
danych na przedzia�y zale�nie od cz�sto�ci wyst�powania. Dzi�ki tej tablicy
Excel umie�ci wszystkich handlowców, którzy sprzedali mniej ni� 5 jednostek,
w pierwszym przedziale; tych, którzy sprzedali od 5 do 14, w drugim przedziale
i tak dalej.

Podczas tworzenia tabeli z przedzia�ami mo�na oczywi�cie ustawi� w�asne parametry.
Dobrze jest trzyma� si� zasady, �e kolejne przedzia�y powinny by� mniej wi�cej tej samej
wielko�ci. Ostatni� warto�ci� w tabeli zwykle jest najwi�ksza warto�� z zestawu danych.
Dzi�ki temu uzyskujemy przejrzyste grupowanie, które ko�czy si� na okre�lonej liczbie,
a nie na warto�ci daleko przekraczaj�cej wyst�puj�ce dane.

 2. Utworzy� now� kolumn� zawieraj�c� formu�y CZ
STO��. Now� kolumn�
nazwiemy, zgodnie z rysunkiem 12.10, Formu�y CZSTO��.

Rysunek 12.10. Po wprowadzeniu formu�y CZ�STO� nale�y jeszcze wcisn�� kombinacj� klawiszy
Ctrl+Shift+Enter

Funkcja Excela CZ
STO�� oblicza, jak cz�sto warto�ci wyst�puj� w zakresie
okre�lonym w tablicy przedzia�ów.

 3. Zaznaczy� liczb� komórek równ� liczbie komórek w tablicy przedzia�ów.

 4. Wprowadzi� formu�� CZ
STO�� i wcisn�� kombinacj� klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Formu�a CZ
STO�� zawiera pewne dziwactwo, które cz�sto zaskakuje osoby korzystaj�ce
z niej po raz pierwszy. Otó� jest to formu�a tablicowa, co w tym przypadku oznacza, �e
zwraca wiele warto�ci jednocze�nie. Aby zadzia�a�a ona prawid�owo, po jej wprowadzeniu
nale�y jeszcze u�y� kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Enter. Je�eli wci�niemy tylko Enter,
pojawi� si� nieprawid�owe wyniki.

Od tego momentu powinni�my mie� do dyspozycji tabel�, w której podana b�dzie liczba
handlowców z wynikami przypisanymi do ka�dego z ustalonych wcze�niej przedzia�ów.
Mo�na u�y� jej do utworzenia wykresu, ale etykiety danych nie b�d� zbyt czytelne. Aby
uzyska� lepszy efekt, wystarczy utworzy� prost� tabel� z danymi zasilaj�cymi wykres.
To b�dzie nasz nast�pny krok.

 5. Utworzy� tabel� z danymi do wykresu, dzi�ki czemu b�dzie on bardziej
czytelny (rysunek 12.11). Za pomoc� prostej formu�y mo�na po��czy� warto�ci
z poszczególnych wierszy tablicy przedzia�ów. Kolejna formu�a wstawi warto�ci
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obliczone przez formu�� CZ
STO��. Na rysunku 12.11 w pierwszym wierszu nowej
tabeli mo�na zobaczy� te formu�y. Zosta�y one nast�pnie po prostu skopiowane
w dó�; w ten sposób zosta�a utworzona tabela nadaj�ca si� do wykre�lenia wykresu.

Rysunek 12.11.
Aby uzyska� lepszy
efekt, wystarczy
utworzy� prost� tabel�
z danymi zasilaj�cymi
wykres

 6. Korzystaj�c z tabeli nowo utworzonej specjalnie do tego celu, mo�na wstawi�
wykres kolumnowy.

Efekt widoczny jest na rysunku 12.12. Mo�na �mia�o wykorzysta� go jako podstaw�
do tworzenia histogramu. Je�eli nie przeszkadzaj� Ci przestrzenie pomi�dzy punktami
danych, zadanie wykonane. Je�eli jednak chcieliby�my po��czy� serie i zlikwidowa�
przerwy mi�dzy nimi, nale�y wykona� nast�puj�ce kroki:

Rysunek 12.12.
Cz��� danych
do histogramu
znajduje si�
na wykresie
kolumnowym
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 7. Klikn�� prawym klawiszem myszy dowoln� kolumn� wykresu i z menu wybra�
Formatuj seri� danych. Zostanie wy�wietlone okno dialogowe Formatowanie
serii danych.

 8. W oknie dialogowym wybra� pozycj� Opcje serii i ustawi� warto�� Brak przerwy
na 0% (rysunek 12.13).

Rysunek 12.13.
Aby usun�� przerwy
mi�dzy kolumnami,
nale�y ustawi�
Szeroko�� przerwy
na 0%

Dodawanie skumulowanych warto�ci procentowych

Przydatnym rozwi�zaniem mo�e by� dodanie do wykresu skumulowanej serii warto�ci
procentowych. Umo�liwi ona przedstawienie procentowego rozk�adu punktów danych.

Na rysunku 12.14 przedstawiono przyk�ad skumulowanej serii danych procentowych.
Dla ka�dego punktu danych na histogramie widoczna jest warto�� procentowa informuj�ca,
ilu (procentowo) handlowców sprzeda�o produkty w danym przedziale tablicy. I tak wida�,
�e 25% handlowców sprzeda�o 15 i mniej sztuk. Innymi s�owy, 75% sprzedawców sprze-
da�o wi�cej ni� 15 sztuk.

Przyjrzyjmy si� punktowi danych na wykresie, zawieraj�cemu warto�� 75% na skumulo-
wanej serii. Etykieta danych dla tego punktu zawiera przedzia� 35 – 45. Oznacza to, �e 75%
handlowców sprzeda�o od 0 do 45 sztuk. Oznacza to, �e tylko 25% sprzedawców uda�o si�
osi�gn�� wynik lepszy ni� 45 sztuk.

Aby utworzy� skumulowan� procentow� seri� danych na histogramie, nale�y wykona�
poni�sz� procedur�:
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Rysunek 12.14. Dla ka�dego punktu danych na histogramie widoczna jest warto�� procentowa
informuj�ca, ilu (procentowo) handlowców sprzeda�o produkty w danym przedziale tablicy

 1. Po wykonaniu kroków od pierwszego do pi�tego i utworzeniu histogramu (co opisano
nieco wcze�niej) doda� kolumn� do tabeli u�ytej do utworzenia wykresu, w której
obliczany b�dzie procent sprzedawców mieszcz�cych si� w pierwszym przedziale
tablicy (rysunek 12.15).

Symbol dolara ($) zastosowany w formule zablokuje odwo�ania podczas kopiowania
jej do kolejnych komórek.

Rysunek 12.15.
W nowej kolumnie
wprowadzamy formu��,
która obliczy procent
handlowców
mieszcz�cych si�
w pierwszym przedziale
tablicy

 2. Skopiowa� formu�� do wszystkich przedzia�ów tablicy.

 3. Korzystaj�c z tabeli utworzonej specjalnie do tego celu, mo�na wstawi� wykres
liniowy.

Jak wida� na rysunku 12.16, wykres wymaga dodatkowego formatowania.

 4. Klikn�� prawym klawiszem myszy seri� Liczba handlowców i wybra� z menu
Zmie� typ wykresu. Z dost�pnej listy wybra� wykres kolumnowy.

 5. Klikn�� prawym klawiszem myszy dowoln� kolumn� wykresu i z menu wybra�
Formatuj seri� danych.

 6. W oknie dialogowym wybra� pozycj� Opcje serii i ustawi� warto�� Brak przerwy
na 0% (rysunek 12.13).

 7. Klikn�� prawym klawiszem myszy seri� Skumulowane w % i wybra� z menu
Formatuj seri� danych.
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Rysunek 12.16.
Aby wykres zacz��
wygl�da� jak histogram,
potrzebne b�dzie
dodatkowe
formatowanie

 8. W oknie dialogowym Formatowanie serii danych przej�� do zak�adki Opcje serii.
W polu Kre�l seri� na nale�y wybra� opcj� O� pomocnicza.

 9. Klikn�� prawym klawiszem myszy seri� Skumulowane w % i wybra� z menu Dodaj
etykiety danych.

W tym momencie wykres bazowy jest gotowy. Powinien wygl�da� podobnie do tego
przedstawionego na rysunku 12.14. Teraz mo�na zaj�� si� ju� formatowaniem etykiet,
kolorów i tym podobnych elementów.

Stosowanie tabel przestawnych

Zapewne nie wszyscy wiedzieli, �e tabele przestawne mo�na wykorzysta� jako 	ród�o
do histogramów. W�a�nie tak. Za pomoc� ma�o znanej sztuczki mo�na utworzy� histogram,
który b�dzie tak interaktywny, jak wykres przestawny.

Tak jak w przypadku histogramu korzystaj�cego z formu�, pierwszym krokiem w tworzeniu
histogramu z tabeli przestawnej jest utworzenie rozk�adu cz�sto�ci. Oto, jak to zrobi�:

 1. Utworzy� tabel� przestawn� i umie�ci� warto�ci w obszarze wierszy (nie w obszarze
danych). Jak wida� na rysunku 12.17, pole Wielko�� sprzeda
y znajduje si�
w obszarze Etykiet wierszy.

Natomiast w Obszarze warto�ci nale�y umie�ci� pole Handlowiec.
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Rysunek 12.17. Warto�ci nale�y umie�ci� w obszarze Etykiet wierszy, a handlowców w obszarze
Warto�ci, w którym podsumowanie nale�y ustawi� jako Licznik

 2. Nast�pnie nale�y klikn�� prawym klawiszem myszy dowoln� pozycj� w obszarze
Etykiet wierszy i z menu wybra� opcj� Grupuj.

Zostanie wy�wietlone okno dialogowe Grupowanie (rysunek 12.18).

Rysunek 12.18.
Okno dialogowe
Grupowanie

 3. W oknie dialogowym nale�y wprowadzi� warto�ci dla pól Pocz�tek i Koniec,
a nast�pnie ustawi� interwa�. Dzi�ki temu zostanie utworzony rozk�ad cz�sto�ci.
W przyk�adzie widocznym na rysunku 12.18 ustawiono nast�puj�ce warto�ci:
Pocz�tek: 5000; Koniec: 100000, a interwa� na 1000.

 4. Aby potwierdzi� wprowadzone ustawienia, nale�y klikn�� OK.

Tabela przestawna obliczy liczb� handlowców dla zdefiniowanych przedzia�ów,
tak jak w rozk�adzie cz�sto�ci (rysunek 12.19). Tak uzyskanych wyników mo�na
u�y� do utworzenia histogramu.
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Rysunek 12.19.
Efektem grupowania
warto�ci z obszaru
Etykiet wierszy jest
rozk�ad cz�sto�ci,
który mo�na
wykorzysta�
do histogramu

Oczywist� korzy�ci� p�yn�c� ze stosowania tej techniki jest uzyskanie rozk�adu cz�sto�ci
oraz histogramu, w którym mo�na interaktywnie filtrowa� dane, równie� w oparciu o inne
wymiary, takie jak Region czy Rynek. Mo�na wi�c sprawdzi� histogram dla rynku lubu-
skiego, a nast�pnie szybko prze��czy� si� na rynek mazowiecki.

Korzystaj�c z tabeli przestawnej, mo�na do histogramu doda� podsumowanie
wy�wietlaj�ce warto�ci jako procenty sumy ko�cowej.

Zaznaczanie najwi�kszych warto�ci
Mimo �e w niektórych sytuacjach wykres jest najlepsz� metod� zobrazowania danych,
to i tak mo�e pojawi� si� potrzeba przyci�gni�cia uwagi do najwy�szych wy�wietlonych
na nim warto�ci. Wówczas z pomoc� przychodz� techniki pozwalaj�ce uwydatni� takie
warto�ci. Mo�na u�y� Excela do okre�lenia, które warto�ci w zestawie danych s� najwy�sze,
a nast�pnie specjalnie je sformatowa�. Na rysunku 12.20 widoczny jest przyk�ad, w którym
pi�� najlepszych kwarta�ów zosta�o wyró�nionych innym kolorem oraz dodatkowo nadano
im etykiety.

Rysunek 12.20.
Pi�� najlepszych
kwarta�ów spo�ród
prezentowanych
na wykresie zosta�o
sformatowanych
za pomoc� odmiennego
koloru oraz etykiet
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Sekret kryj�cy si� za t� technik� to formu�a MAX.K. Formu�a zwraca k-t� najwi�ksz� warto��
w zbiorze danych. Innymi s�owy, u�ytkownik mówi, gdzie i czego szuka�.

Aby znale	� najwi�ksz� liczb� w zbiorze, formu�a powinna wygl�da� nast�puj�co: MAX.K
�(tablica; 1). Aby znale	� pi�t� najwi�ksz� liczb�, nale�a�oby wpisa�: MAX.K(tablica; 5).
Na rysunku 12.21 przedstawiono sposób dzia�ania funkcji MAX.K.

Rysunek 12.21.
Formu�a zwraca k-t�
najwi�ksz� warto��
w zbiorze danych

Zasada jest zupe�nie prosta. Aby odnale	� pi�� najwi�kszych warto�ci w danym zakresie,
najpierw nale�y odnale	� pi�t� najwi�ksz� liczb� (funkcja MAX.K przychodzi tu z pomoc�),
a nast�pnie sprawdzi� wszystkie pozosta�e liczby, aby stwierdzi�, czy s� wi�ksze ni� pi�ta
najwi�ksza. Oto, jak to zrobi�:

 1. Utworzy� tabel� s�u��c� jako 	ród�o danych do wykresu, w której znajd� si� formu�y
��cz�ce je z nieprzetworzonymi danymi. Tabela powinna zawiera� dwie kolumny:
jedn� do przechowywania danych, które nie mieszcz� si� w pierwszej pi�tce, i drug�,
w której znajd� si� pozycje odpowiadaj�ce ustalonym kryteriom (rysunek 12.22).

 2. W pierwszym wierszu tabeli z danymi do wykresu nale�y wprowadzi� formu�y
widoczne na rysunku 12.22.

Formu�a w pierwszej kolumnie (komórka F4) sprawdza, czy warto�ci w komórce
C4 s� mniejsze od wyniku dzia�ania formu�y MAX.K, wyszukuj�cej pi�t� najwi�ksz�
liczb�. Je�eli tak jest, wówczas zwracana jest warto�� z komórki C4. W przeciwnym
razie zostanie wy�wietlony tekst BRAK. Formu�a w drugiej kolumnie dzia�a w ten
sam sposób, z tym �e gdy warto�� jest mniejsza od wyniku dzia�ania formu�y MAX.K,
wówczas zwracany jest tekst BRAK, a gdy warto�� jest wi�ksza, wówczas zwracana
jest zawarto�� komórki C4.
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Rysunek 12.22.
Tworzenie tabeli
zawieraj�cej formu�y
umieszczaj�ce
warto�ci w jednej
z dwóch kolumn

 3. Skopiowa� formu�y do wszystkich komórek tabeli.

 4. Utworzy� wykres skumulowany kolumnowy, korzystaj�c z utworzonej tabeli.
Zostan� wy�wietlone dwie serie danych: jedna dla punktów danych mieszcz�cych
si� w pierwszej pi�tce najlepszych wyników oraz druga dla punktów poza ni�
(rysunek 12.23).

Rysunek 12.23.
Po dodaniu etykiet
do najlepszych
pi�ciu pozycji
oraz wprowadzeniu
drobnych zmian
w formatowaniu wykres
powinien wygl�da�
podobnie do tego
widocznego na rysunku

Na wykresie widocznym na rysunku 12.23 widoczne s� — zupe�nie niepotrzebne w tym
przypadku — zera. Aby pozby� si� ich z wykresu, nale�y kolejno:

 1. Klikn�� prawym klawiszem myszy dowoln� etykiet� danych z serii zawieraj�cej
najlepsz� pi�tk� i z menu wybra� Formatuj etykiety danych.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie etykiet danych przej�� do pozycji Liczby,
a nast�pnie z listy Kategoria wybra� Niestandardowe.

 3. W polu Kod formatu nale�y wprowadzi�: # ##0;; (rysunek 12.24).
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Rysunek 12.24.
Po wprowadzeniu
kodu formatowania
# ##0;; w kategorii
Niestandardowe
wszystkie zera w serii
zostan� ukryte

 4. Klikn�� przyciski Dodaj i Zamknij.

Po wprowadzeniu powy�szych zmian niepotrzebne zera znikn� z wykresu i b�dzie mo�na
wprowadzi� kolory, etykiety i wszelkie inne potrzebne formatowanie.

T� sam� metod� mo�na zastosowa�, aby wy�wietli� pi�� najni�szych warto�ci z zestawu
danych. Jedyna ró�nica polega na tym, �e zamiast formu�y MAX.K nale�y zastosowa�
MIN.K. Podczas gdy funkcja MAX.K zwraca najwi�ksz� k-t� warto��, to funkcja MIN.K zwraca
najmniejsz� warto��.

Na rysunku 12.25 przedstawiono dzia�anie formu�y zastosowanej zgodnie z omówion�
wcze�niej technik� po to, aby odnale	� pi�� najmniejszych warto�ci.

Rysunek 12.25.
Aby uwydatni� pi��
najni�szych warto�ci,
nale�y zastosowa�
formu�� MIN.K
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Formu�a w pierwszej kolumnie (komórka F4) sprawdza, czy warto�ci w komórce C22
s� wi�ksze od wyniku dzia�ania formu�y MIN.K, wyszukuj�cej pi�t� najmniejsz� liczb�.
Je�eli tak jest, wówczas zwracana jest warto�� z komórki C22. W przeciwnym razie zosta-
nie wy�wietlony tekst BRAK. Formu�a w drugiej kolumnie dzia�a w ten sam sposób, z tym
�e gdy warto�� jest mniejsza od wyniku dzia�ania formu�y MIN.K, wówczas zwracany jest
tekst BRAK, a gdy warto�� jest wi�ksza, wówczas zwracana jest zawarto�� komórki C4.
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