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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ
Περιγραφή: Η τρίτθ ενότθτα αφορά ςτθν τροποποίθςθ γραφθμάτων που
δθμιουργεί το SPSS για καλφτερθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων. Στόχοσ τθσ ενότθτασ
είναι θ διαχείριςθ και τροποποίθςθ των γραφθμάτων (κειμζνου, χρωμάτων και
περιγράμματοσ και μοτίβου).
Αποτέλεςμα: Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ κα πρζπει να μπορείτε τροποποιιςετε
τθν παρουςίαςθ των γραφθμάτων που δθμιουργιςατε με το SPSS και να ειςάγετε
τα αποτελζςματα ςε ζνα αρχείο power point.
Εμφάνιςη ετικζτασ ςτο γράφημα.
Αν κζλουμε μποροφμε να τροποποιιςουμε τα χαρακτθριςτικά του
γραφιματοσ. Πιζηουμε δφο φορζσ επάνω ςτο γράφθμα για να ενεργοποιιςουμε
τθν επεξεργαςία γραφθμάτων (Chart Editor). Στο μενοφ που κα εμφανιςκεί
επιλζγουμε Στοιχεία (Elements) και ςτθν ςυνζχεια τθν εντολι Show Data Labels.

Δοκιμάηουμε να μεταφζρουμε τα ςτοιχεία από το κάτω μζροσ ςτο επάνω (1)
ςφροντασ με το ποντίκι. Με τα επάνω βζλθ ςτθ κζςθ (2) επιλζγουμε τθν ςειρά
εμφάνιςθσ μζςα ςτο γράφθμα ενϊ με το καμπφλο βζλοσ ςτθ κζςθ (3) το ανζβαςμα
ςτον επάνω χϊρο των ςτοιχείων. Πιζηοντασ Apply (5) βλζπουμε τισ αλλαγζσ ςτο
γράφθμα. Όταν ζχουμε τελειϊςει επιλζγουμε Close. Δοκιμάςτε μερικζσ αλλαγζσ!

3

Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να εμφανίηονται και τα ποςοςτά από τισ
αποφςεσ τιμζσ ωσ μερίδιο ςτο κυκλικό γράφθμα τότε μπορείτε να επιλζξετε
Graphs, Legacy Dialogues, Pie, Define (summaries for groups of cases). Στο
παρακάτω παράκυρο που κα εμφανιςκεί επιλζξετε Options (1).

Θα εμφανιςκεί το παρακάτω παράκυρο. Εδϊ απλά επιλζξτε Display groups
defined by missing values και ςτθν ςυνζχεια πιζςτε continue.
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Τϊρα δθμιουργιςτε το κυκλικό ςασ γράφθμα ξανά και κα δείτε ότι κα περιζχει
και ζνα μερίδιο με τισ αποφςεσ τιμζσ.
Αποκόλληςη μεριδίου ςε κυκλικό γράφημα
Εάν επικυμοφμε ζνα μερίδιο να εμφανίηεται αποκολλθμζνο από το κυκλικό
γράφθμα πιζηουμε δφο φορζσ γράφθμα και μία φορά επάνω ςε αυτό το μερίδιο
ζωσ ότου το περίγραμμά του να φαίνεται διπλό (κακϊσ είμαςτε ςτθν επεξεργαςία
γραφθμάτων). Στθν ςυνζχεια επιλζγουμε elements και Explode Slide.
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Το ςυγκεκριμζνο κομμάτι κα εμφανιςκεί αποκολλθμζνο όπωσ ςτθν παρακάτω
εικόνα.

Ζτςι ςε μία παρουςίαςθ μποροφμε να εςτιάςουμε γριγορα τθν προςοχι του
κοινοφ ςτο ςυγκεκριμζνο μερίδιο που για κάποιο λόγο μπορεί να μασ ενδιαφζρει.
Αλλαγή του χρϊματοσ ενόσ μεριδίου ςτο γράφημα.
Αφοφ βεβαιωκείτε ότι βρίςκεςτε ςτο παράκυρο Επεξεργαςία Γραφθμάτων
(Chart Editor) επιλζξτε το μερίδιο που επικυμείτε να χρωματίςετε. Μόλισ το
περιβάλλει ζνα κίτρινο περίγραμμα πιζςτε δφο φορζσ επάνω ςε αυτό και κα ζχετε
τθν παρακάτω παλζτα από τθν οποία μπορείτε να επιλζξετε το χρϊμα με τισ
παρακάτω οδθγίεσ. Αν το χρϊμα είναι κλειδωμζνο τότε πατιςτε αρχικά δφο φορζσ
επάνω ςτθν ετικζτα με τα ςτατιςτικά ςε ζνα μερίδιο. Επιλζξτε να αλλάξετε το
χρϊμα του περιγράμματοσ και ςτθν ςυνζχεια το χρϊμα του μεριδίου. Ζτςι κα
ξεγελάςετε το πρόγραμμα και κα καταφζρετε να αλλάξετε το χρϊμα ςτο μερίδιο
που κζλετε να τροποποιιςετε. Στθν ςυνζχεια ςτο ςθμείο (1) μπορείτε να επιλζξετε
τθν αλλαγι χρϊματοσ ςε ςχζςθ με τθν παλζτα χρωμάτων τθσ κζςθσ (5), ςτθ κζςθ
(2) το χρϊμα του περιγράμματοσ και ςτθν κζςθ (3) ζνα διαφορετικό ςχζδιο ςε
αςπρόμαυρο μοτίβο. Στθν κζςθ (4) επιλζγουμε το μζγεκοσ των γραμμϊν κακϊσ
και το είδοσ (διακοπτόμενο, ςυνεχζσ, κλπ).
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Αλλαγή γραμματοςειράσ
Ενϊ βριςκόμαςτε ςτον επεξεργαςτι γραφθμάτων πιζηουμε δφο φορζσ επάνω
ςτα ςτοιχεία τθσ μεταβλθτισ που εμφανίςαμε ςτο γράφθμα. (1). Στο μενοφ που κα
εμφανιςκεί επιλζγουμε τθν ετικζτα Text Style (2). Οι επιλογζσ (3), (4) και (5)
αφοροφν ςτθν γραμματοςειρά, το ςτυλ και το μζγεκοσ των γραμμάτων που
επικυμοφμε να εμφανίηονται ςτο γράφθμα. Αυτό μπορεί να μασ φανεί χριςιμο ςε
μία παρουςίαςθ κακϊσ κα είναι απαραίτθτο να αυξιςουμε το μζγεκοσ των
αρικμϊν.

Σροποποίηςη διάταξησ κειμζνου
Για να αλλάξουμε τθν διάταξθ του κειμζνου και των αρικμϊν τθσ ετικζτασ
μζςα ςε ζνα γράφθμα (1) επιλζγουμε Text Layout (2) και ςτθν κζςθ (3) μία από τισ
επιλογζσ που μασ δίνονται.
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Άλλεσ επιλογζσ
Με τθν επιλογι hide legend και show legend (από το μενοφ Options)
μποροφμε να δείξουμε ι να κρφψουμε τισ ετικζτεσ τθσ μεταβλθτισ Occupation.

Για να ειςάγουμε υποςζλιδο (Footnote) ςε ζνα γράφθμα απλά επιλζγουμε
(ςτθν επεξεργαςία γραφιματοσ) Options και ςτθ ςυνζχεια Footnote.

Τϊρα μποροφμε να γράψουμε ότι επικυμοφμε να εμφανίηεται κάτω από το
γράφθμα ωσ υποςζλιδο.
Δημιουργία ράβδων
Για να δθμιουργιςουμε ζνα γράφθμα με ράβδουσ επιλζγουμε Graphs, Legacy
Dialogues, Bar αρχίηοντασ από το βαςικό μενοφ.
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Στο μενοφ που κα εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ μασ επιλζγουμε Simple (1) και
Define (2).

Εδϊ μεταφζρουμε τθν μεταβλθτι Occupation ςτθν κζςθ (2) επιλζγοντάσ τθσ
και πιζηοντασ το κυρτό βζλοσ ςτθν Category Axis. Στθν κζςθ (1) επιλζγουμε % of
cases ι N of cases. Πιζηουμε ΟΚ.
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Το ακόλουκο γράφθμα κα εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ των αποτελεςμάτων.

Αλλαγή του χρϊματοσ ενόσ μεριδίου ςτο γράφημα.
Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ πίτασ και ςε αυτό το γράφθμα μποροφμε να
αλλάξουμε το χρϊμα μίασ ράβδου ςε περίπτωςθ που επικυμοφμε να τθν κάνουμε
γρθγορότερα ορατι ςτο κοινό. Κάνουμε διπλό κλικ για να περάςουμε ςτον
επεξεργαςτι γραφιματοσ και επιλζγουμε τθν ράβδο που επικυμοφμε να κάνουμε
τθν αλλαγι. Εάν κάνουμε διπλό κλικ επάνω ςτθν ράβδο κα ανοίξει το μενοφ που
είδαμε παραπάνω με όλεσ τισ επιλογζσ. Μία πιο γριγορα δυνατότθτα αλλαγισ
χρϊματοσ κα ιταν να επιλζξουμε ςτθν κζςθ (2) το χρϊμα από τθν μικρι παλζτα
που κα εμφανιςκεί και θ αλλαγι κα πραγματοποιθκεί αυτόματα!
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Ειςαγωγή ετικζτασ ςτο γράφημα
Με τθν επιλογι Elements, Show Data Labels (2) ςτον επεξεργαςτι γραφιματοσ
μποροφμε να ειςάγουμε τισ ετικζτεσ ςτο γράφθμα μίασ (2) ι όλων των ράβδων.

Δημιουργία ιςτογράμματοσ
Ασ υποκζςουμε ότι ςε μία ζρευνα, μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ ενόσ τμιματοσ,
βρζκθκε θ παρακάτω κατανομι των αποκρίςεων των φοιτθτϊν ςτθ διλωςθ ‘θ
εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία είναι το αγαπθμζνο μου μάκθμα’.
Κατηγορία απόκριςησ
Συμφωνϊ απολφτωσ
Συμφωνϊ
Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ
Διαφωνϊ
Διαφωνϊ απολφτωσ

Σιμή
1
2
3
4
5

υχνότητα
22
16
10
5
2

Ειςάγετε τα δεδομζνα ςτο SPSS kαι ςτθν ςυνζχεια ςτακμίςτε τα, όπωσ μάκαμε
παραπάνω (weight cases by). Από το μενοφ Graphs επιλζξτε Legacy Dialogue και
Histogram. Στο μενοφ που κα εμφανιςκεί επιλζξτε τθ μεταβλθτι Response και
πιζςτε ςτο βζλοσ για να μεταφερκεί ςτο χϊρο Variable (1). Τελειϊνουμε πατϊντασ
ΟΚ.
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Το ιςτόγραμμα που κα πρζπει να εμφανιςκεί είναι το παρακάτω.

Άςκθςθ: Περάςτε αλλαγζσ χρωμάτων και ςτοιχείων ςτο ιςτόγραμμα.
Προετοιμαςία για το επόμενο μάθημα: Δείκτεσ κεντρικισ τάςθσ
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