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Zwiększona wydajność 
W  wersji  9  wprowadzono  wiele  udoskonaleń  do  wszystkich  programów  z  rodziny  STATISTICA. 
W szczególności  zoptymalizowano  procedury  analityczne,  co  zdecydowanie  zwiększyło  ogólną 
szybkość działania programu, a wzrost wydajności dotyczy zarówno wydania 32‐, jak i 64‐bitowego. 

Zastosowanie nowych technologii i optymalizacja silnika obliczeniowego spowodowały, że wersja 9 
programu STATISTICA  jest w przypadku większości operacji  zdecydowanie  szybsza niż poprzednia 
wersja, która była przecież jednym z najszybszych, dostępnych narzędzi analizy danych.  

Przykładowo: 

• Standardowa  analiza  przekrojowa  (wyznaczenie  statystyk  opisowych  dla  setek  lub  tysięcy 
grup)  jest  dwukrotnie  szybsza  niż w  poprzedniej wersji. W  niektórych  przypadkach  (gdy 
występują bardzo długie wartości tekstowe) czas obliczeń jest nawet setki razy krótszy!  

• Drzewa decyzyjne (C&RT) działają ponad dwukrotnie szybciej. 

• Sieci  neuronowe  są  nawet  trzykrotnie  szybsze  (przyrost wydajności  zależy  od  stosowanej 
architektury sieci). 

Jednocześnie  z  udoskonaleniem  procedur  obliczeniowych  zoptymalizowano  obsługę  danych,  aby 
zmniejszyć zasoby wymagane do pracy z wielkimi zbiorami danych. 

Wydanie 64‐bitowe 

Programy  64‐bitowe  pracujące w  trybie macierzystym w  pełni wykorzystują  zalety  64‐bitowych 
systemów  operacyjnych,  umożliwiających  lepsze  zarządzanie  pamięcią  i  oferujących  większą 
wydajność. Dlatego STATISTICA 9 w wydaniu 64‐bitowym  jest w stanie analizować  jeszcze większe 
problemy  badawcze  i  szybciej  wykonywać  obliczenia.  W  przypadku  niektórych,  szczególnie 
wymagających  analiz  szybkość  obliczeń  w  wydaniu  64‐bitowym  jest  nawet  ponad  dwukrotnie 
większa niż szybkość wydania 32‐bitowego. 64‐bitowa STATISTICA  jest użyteczna zwłaszcza w data 
mining oraz pracy z ogromnymi zbiorami danych.  

Ulepszone środowisko programu 

Wstążka 

Praca z programem  jest prostsza  i bardziej  intuicyjna, dzięki wprowadzeniu wstążki, podobnej do 
rozwiązania  zastosowanego w  Office  2007.  Przyciski  odpowiadające  najczęstszym  działaniom  są 
widoczne,  a  powiązane  z  nimi  ustawienia  można  łatwo  odnaleźć.  Warto  zwrócić  uwagę,  że 
klasyczne  środowisko  (menu  i  paski  narzędzi)  jest  nadal  dostępne,  a  środowisko  pracy  można 
zmieniać w dowolnej chwili. 

 



 

www.StatSoft.pl  3

Klasyczne  środowisko włączamy, klikając przycisk Menu  (Menus) na pasku Szybki dostęp w górnej 
lewej części wstążki. Natomiast wstążkę włączamy poleceniem Wstążka (Ribbon Bar) z menu Widok 
(View). 

 

Ulepszona organizacja ustawień 

Inne ulepszenia dotyczą  sytuacji,  gdy do dyspozycji mamy wiele ustawień. Dotyczy  to określania 
układu wykresów,  opcji  arkuszy  danych  i  ogólnych  ustawień  dla  programu. W  takich  sytuacjach 
stosowane  są  wielowarstwowe  okna  uporządkowane  hierarchicznie  (drzewo  grup  opcji).  Nowe 
okna są bardziej przejrzyste i łatwiej można znaleźć potrzebne ustawienia.  

 

Wyświetlanie danych w arkuszu 

Jeżeli  określono  warunki  selekcji  przypadków  dla  arkusza,  to  przypadki  spełniające  te  warunki 
możemy  wyróżnić  jasnozielonym  tłem,  poprzez  wybranie  polecenia Wyświetl  (Display)  z menu 
Warunki selekcji (Selection Conditions). Dzięki tej nowej funkcji od razu widać, które przypadki będą 
brane pod uwagę w analizach.  
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Udoskonalono również wyświetlanie w arkuszu tekstów, które nie mieszczą się w komórce. Przy 
domyślnych ustawieniach, jeżeli sąsiednie komórki są puste, to tekst jest rozciągany na dostępny 
obszar. Oprócz tego możemy włączyć zawijanie tekstu w komórkach, dzięki czemu będzie on 
wyświetlany w wielu wierszach w ramach komórki. 

 

Udoskonalenia wykresów 

Graficzna eksploracja danych 

Jedną  z  zalet  STATISTICA  są  narzędzia  graficznej  eksploracji.  StatSoft w  dalszym  ciągu  rozwija  te 
narzędzia,  dodając  nowe  możliwości  badania  rozkładu,  porównywania  zmiennych  i  wizualnego 
przedstawiania korelacji zmiennych za pomocą kolorowej mapy dla macierzy korelacji.  

W  module  statystyk  opisowych  dostępne  są  teraz  dwie  nowe  opcje.  Pierwsza  z  nich  tworzy 
przedstawione poniżej graficzne podsumowanie rozkładu zmiennej (złożone z histogramu i wykresu 
ramka‐wąsy) z naniesionymi wartościami rozmaitych statystyk.  
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Drugi wykres służy do porównywania rozkładu wielu zmiennych. Dla każdej zmiennej tworzony jest 
histogram, wykres ramka‐wąsy i obliczane są statystyki. 
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Macierz korelacji zmiennych można pokolorować w zależności od wartości współczynnika korelacji, 
modułu współczynnika korelacji  i poziomu p. Dzięki temu można łatwo dostrzec, które zmienne są 
skorelowane,  jaki  jest kierunek korelacji  lub  istotność współczynnika korelacji. W tabeli poniżej na 
pierwszy rzut oka widać, że mamy bardzo mały poziom p dla korelacji zmiennych Przepływ i Temp. 
wlotowa, nieco większy dla Przepływ i Punkt rosy (tabela przedstawia wartości poziomu p). 

 

Wykres  zmienności  służy  do  oceny  zmienności  pewnej wielkości w  grupach wyznaczonych  przez 
czynniki  i do wizualnej oceny wpływu  czynników w data mining. W wersji 9 ustawienia wykresu 
zmienności można  zapisać  jako  wykres  użytkownika  dostępny  jako  polecenie  z  menu Wykresy 
użytkownika.  Dzięki  temu  oszczędzamy  czas,  ponieważ  raz  wprowadzone  ustawienia  możemy 
stosować wielokrotnie. 

 

Wykresy dla grup 

W  poprzednich  wersjach  wykresy  skategoryzowane  (tworzone  dla  grup  wyznaczonych  przez 
wartości zmiennych) były tworzone dla co najwyżej 255 grup. W wersji 9 maksymalna  liczba grup 
została zwiększona do 1000. 

Nagrywanie zmian wykresów 

Nagrywanie  działań  użytkownika  i  zapis  ich w  postaci makra  jest  bardzo  użyteczną możliwością 
pakietu  STATISTICA.  Dzięki  nim  każdy może  skorzystać  z  automatyzacji  i modelu  obiektowego, 
nawet  jeśli nie  zna  się na  programowaniu. Często wykonywane  zadania można  zautomatyzować 
i sterować nimi za pomocą zwykłego środowiska pracy. 
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Dzięki  zapisywaniu  działań  użytkownika  uzyskujemy  makra  STATISTICA  Visual  Basic  (SVB) 
wykonujące  nawet  bardzo  złożone  analizy  i  wykresy.  Makra  możemy  potem  wielokrotnie 
uruchamiać lub budować z nich aplikacje.  

W wersji  9  nagrywanie makr  obejmuje  również modyfikowanie  już  utworzonych wykresów. Dla 
przykładu  załóżmy,  że  chcemy  zmienić  grubość  i  kolor  linii  na wykresie  liniowym.  Przywołujemy 
okno  z ustawieniami dla wykresu, włączamy w nim  zapis dokonywanych modyfikacji  i  zmieniamy 
grubość  i  kolor  linii.  Po  zakończeniu  pracy w  oknie  ustawień wykresu  naciskamy  OK  i  program 
tworzy makro.  

Zmiany wprowadzone do wykresu przez użytkownika są zapisywane również przy tworzeniu makra 
zbiorczego, obejmującego wiele analiz i wykresów. Możemy teraz uruchomić analizę, zmodyfikować 
uzyskany  wykres,  a  całość  zostanie  zapisana  w postaci  makra.  Gdy  je  później  uruchomimy, 
powtórzone zostaną wykonane przez nas działania: nie tylko analiza, ale również zmiany wykresu.  

Statystyka 

Rozkłady i symulacje 

W wersji 9 dostępne  jest wstępne wydanie nowego modułu Rozkłady  i symulacja (Distributions & 
Simulation). Moduł  ten  służy do  automatycznego dopasowania do danych  rozmaitych  rozkładów 
oraz  sprawdzenia dobroci dopasowania. Analizę można wykonać dla pojedynczej zmiennej lub całej 
listy  zmiennych. Do danych możemy dopasowywać  standardowe  rozkłady  (normalny, połówkowy 
normalny,  log‐normalny, Weibulla  itp.),  jak również specjalistyczne, takie  jak Johnsona, mieszanka 
rozkładów  normalnych,  uogólniony  rozkład  Pareto,  uogólniony  rozkład  wartości  ekstremalnej. 
Program automatycznie porządkuje dopasowane rozkłady według dobroci dopasowania. 

 

Dopasowane do zmiennych rozkłady  i  ich macierz korelacji można zapisać  i następnie wykorzystać 
do  generowania  wartości  zmiennych  pochodzących  z  odpowiedniego  rozkładu  z  zachowaniem 
korelacji między zmiennymi. Dzięki  temu moduł Rozkłady  i symulacja nie  tylko szybko  i wygodnie 
znajduje  rozkłady  zmiennych, ale  również  jest w  stanie wygenerować nowe dane z  zachowaniem 
rozkładów  poszczególnych  zmiennych  oraz  korelacji  między  nimi.  Do  generowania  danych 
wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki symulacji, takie jak metoda Latin‐Hypercube.  
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Symulacyjne podejście wykorzystywane jest z powodzeniem w wielu dziedzinach, w tym w badaniu 
niezawodności, nowoczesnym planowaniu doświadczeń (DOE) i modelowaniu ryzyka.  

Podstawowe statystyki 

Wprowadzono test F Welcha stosowany do oceny równości średnich, gdy wariancje w grupach są 
różne. Test ten jest dostępny w procedurze Przekroje i jednoczynnikowa ANOVA (Breakdown & one‐
way ANOVA). 

W wersji 9 za pomocą procedury Testy t dla prób niezależnych (wzgl. zmiennych) można wyznaczać 
przedział ufności dla różnicy między średnimi w grupach.  

Ogólna optymalizacja 

W  wersji  9  do  systemu  STATISTICA  Process  Optimization  (dawniej  STATISTICA  QC  Miner) 
wprowadzono  nowy  moduł:  Ogólna  optymalizacja.  Jest  to  unikalne  narzędzie  o bardzo  dużych 
możliwościach, służące do optymalizacji nawet bardzo skomplikowanych funkcji z wykorzystaniem 
algorytmów  genetycznych,  metody  sympleks  i  poszukiwania  na  siatce.  Ogólna  optymalizacja 
znajduje  zastosowanie  m.in.  w  optymalizacji  procesów  produkcyjnych,  finansach  i  badaniach 
naukowych  –  wszędzie  tam,  gdzie  trzeba  znaleźć  najlepsze  parametry  procesu,  umożliwiające 
uzyskanie  najlepszych wyników według  kryteriów  ustalonych  przez  użytkownika. Moduł  Ogólna 
optymalizacja zaprojektowano tak, aby zapewnić bardzo wydajne, wielokrotne odwoływanie się do 
innych  funkcji  STATISTICA  i  zewnętrznych  programów.  Dzięki  temu można  szybko  rozwiązywać 
zadania  optymalizacyjne, w  których wykorzystywane  są modele  data mining  (np.  złożony model 
kosztów)  lub  symulacje  (optymalizacja  stochastyczna,  zagadnienia  dotyczące  wielowymiarowej 
zdolności procesów).  

Estymacja nieliniowa 

W wersji  9  ułatwiono  określanie minimalizowanej  funkcji w  Regresji  użytkownika  najmniejszych 
kwadratów  i Regresji użytkownika  z  funkcją  straty. Podczas  tworzenia  równania dopasowywanej 
funkcji można  przejrzeć  zmienne  znajdujące  się w  pliku  danych.  Teraz,  aby wstawić  zmienną  do 
równania, wystarczy dwukrotnie kliknąć jej nazwę w oknie przeglądania, nie ma potrzeby ręcznego 
przepisywania nazw zmiennych. 

W  przeszłości  zdarzały  się  konflikty  nazw  zmiennych  i  funkcji  przy  definiowaniu  regresji 
użytkownika. Przykładowo, jeśli w równaniu występowała zmienna o nazwie PRED, to do wykonania 
analizy  konieczna  była  zmiana  nazwy  zmiennej.  Obecnie  nie  jest  to  już  konieczne  i  można 
swobodnie stosować takie nazwy, jak PRED i OBS. 

Analiza składowych głównych i klasyfikacja 

W oknie Wyniki na karcie Opisowe wprowadzono nowy przycisk Wykresy rozrzutu 2W, służący do 
tworzenia jednym kliknięciem myszy wykresów rozrzutu dla dwóch list zmiennych. 



 

www.StatSoft.pl  9

Data Mining 

Przepisy Data Miner  

STATISTICA  9  zawiera  finalne  wydanie  Przepisów  Data  Miner.  Przepisy  Data  Miner  prowadzą 
użytkownika  przez  proces  analizy  danych,  dzięki  czemu  początkujący  użytkownicy  mogą 
przygotować  dane  do  analizy  i  stworzyć  poprawny  model,  a zaawansowani  analitycy  mogą 
pracować wydajniej  i mają do dyspozycji dodatkowe narzędzie automatyzacji zadań. Przepisy Data 
Miner  badają  dane  i  proponują  ustawienia  dla  kolejnych  kroków    tworzenia modeli;  sugestie  te 
możemy przyjąć lub zmienić. Przepisy można zapisywać w celu wielokrotnego wykorzystania. 

 

Inne udoskonalenia 

Dodano nowe klawisze skrótów do  łączenia węzłów w przestrzeni roboczej. Dodatkowo ułatwiono 
łączenie węzłów: w  poprzednich wersjach  użytkownik musiał  kliknąć  na węźle,  aby  zdefiniować 
połączenie do niego, natomiast  teraz wystarczy  zwolnić  lewy  klawisz myszy nad węzłem,  aby  go 
połączyć z poprzednikiem. 

Drzewa regresyjne i klasyfikacyjne są wyświetlane w postaci przewijalnej. 

W arkuszu wyników MARSplines w poprzednich wersjach nazwy  zmiennych dłuższe niż 8  znaków 
były obcinane. W obecnej wersji widoczna jest pełna nazwa zmiennej niezależnej. 
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Rozmaitości 

STATISTICA ETL (Extract, Transform, and Load) 

STATISTICA  Extract,  Transform,  and  Load  (ETL)  jest  narzędziem  do  synchronizacji,  scalania  oraz 
inteligentnego  łączenia danych z różnych źródeł w celu późniejszego przetwarzania  ich za pomocą 
narzędzi  STATISTICA  do  filtrowania,  agregacji  i  analizy.  STATISTICA  ETL  umożliwia  utworzenie 
jednego  źródła  danych  poprzez  połączenie  i  dopasowanie  danych  pochodzących  z  całkowicie 
różnych  źródeł  na  podstawie  numerów  partii,  przedziału  czasu  i  jednego  lub  wielu  pól 
identyfikujących  powiązane  informacje.  Łączenie  wielu  źródeł  danych  jest  wymagane  w wielu 
dziedzinach przemysłu.  

 

Przykładowo za pomocą STATISTICA ETL możemy łatwo przetworzyć dane o partiach produkcyjnych, 
tak  aby uzyskać dane odpowiadające partiom o  równym  czasie wytwarzania  (jest  to  rozwiązanie 
problemu  „nierównej  długości  partii”  dla  zagadnień  sterowania  jakością  w  toku  procesów 
z wykorzystaniem  metody  PCA/PLS).  Inne  typowe  zastosowanie  to  pomiary  zbierane  z  różną 
częstotliwością  i w różnym czasie – przed analizą takich danych konieczna  jest  ich synchronizacja, 
agregacja  i  replikacja  rzadziej  zbieranych  danych  (np.  przy  modelowaniu  pracy  kotła  łączymy 
parametry  procesu  spalania  mierzone  co  minutę  i  właściwości  surowca  badane  raz  dziennie). 
W wersji  9  udoskonalono  wydajność  i  skalowalność  STATISTICA  ETL,  a  także  uszczegółowiono 
wyniki. 

Raporty STATISTICA Enterprise 

STATISTICA  Enterprise  umożliwia  tworzenie  raportów w  plikach  HTML,  PDF  i  RTF.  Teraz  system 
może automatycznie wysyłać raport  pocztą elektroniczną.  
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Zmodyfikowano również śledzenie zmian ustawień systemu. Obecnie czas operacji zapisywany jest 
zawsze w uniwersalnej strefie czasowej. Przekształcenie do  lokalnego czasu  jest wykonywane przy 
wyświetlaniu dziennika zmian. Dzięki temu mamy porównywalny sposób zapisu czasu bez względu 
na strefę czasową, w której wykonano działanie.  

 

Licencja WebSTATISTICA 

Licencja WebSTATISTICA  zawsze  związana  była  z  liczbą wykorzystywanych  procesorów.  Obecnie 
można  zainstalować  system  na  kilku  oddzielnych  serwerach,  korzystających  z  jednej  usługi 
licencjonowania, bez dodatkowych opłat i specjalnej licencji. Przykładowo licencja na 8 procesorów 
może  zostać  zrealizowana  poprzez  zainstalowanie  programu  na  jednym  komputerze  z  8 
procesorami  albo  na  dwóch  serwerach  czteroprocesorowych  korzystających  z  tej  samej  usługi 
licencji. 

Rozszerzenia dla programistów 

W  wersji  9  programu  STATISTICA  wprowadzono  wiele  udoskonaleń  dla  programistów  i  osób 
zajmujących się integrowaniem systemu. 

1. Z  programem  STATISTICA  rozprowadzana  jest  biblioteka  o  zminimalizowanych 
wymaganiach, umożliwiająca czytanie i zapisywanie plików danych STATISTICA. Biblioteka ta 
jest wielowątkowa i ma specjalny wielowątkowy interfejs dla dostępu z poziomu .NET.  

2. Zdefiniowano  nowe  zdarzenie  dla wykresów: OnGroupingSelect. Ma  ono  zastosowanie w 
przypadku  wykresów  skategoryzowanych  lub  w  jakiś  sposób  zagregowanych,  takich  jak: 
histogram  (dane  są  podzielone  na  przedziały  klasowe),  wykres  ramka‐wąsy  (ramki 
reprezentują  klasy)  lub  wykresy  skategoryzowane.  Gdy  użytkownik  wybierze  obiekt 
(reprezentujący  grupę  danych)  na wykresie,  zdarzenie OnGroupingSelect  jest wzbudzane, 
aby  dostarczyć  informacji,  która  grupa  danych  została wybrana.  Umożliwia  to  uzyskanie 
funkcjonalności drążenia danych w aplikacjach wykorzystujących STATISTICA. 
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3. W nowo tworzonych makrach STATISTICA nie są  już umieszczane odwołania do wszystkich 
bibliotek. Obecnie podczas nagrywania makr dodawane  są odwołania do poszczególnych, 
uruchamianych modułów. Dzięki pominięciu niewymaganych odwołań, makra uruchamiają 
się szybciej. Z drugiej strony, przy kopiowaniu kodu z  jednego makra do drugiego mogłyby 
pojawić  się  błędy  brakujących  odwołań.  Dlatego  teraz  program  sprawdza  odwołania  w 
źródłowym  oraz  docelowym  makrze  i  w  razie  potrzeby  proponuje  uzupełnienie  listy 
odwołań. 

4. Wprowadzono  nowy  parametr  przy  uruchamianiu  programu  z  wiersza  poleceń: 
/MacroArgument,  z  którego  można  skorzystać  w  połączeniu  z  parametrem  /RunMacro. 
Umożliwia  to  przekazanie  argumentu  do  wykonywanego  makra  (dostęp  do  wartości 
parametru w kodzie makra daje polecenie GetScriptArgument). 

5. STATISTICA  Query  obsługuje  składnię  ANSI‐92  polecenia  JOIN  SQL.  Nowsze  wersje  SQL 
Server  wymagają  stosowania  tego  typu  składni.  Domyślnie  opcja  ta  jest  wyłączona,  ale 
można ją włączyć dla wybranego lub wszystkich zapytań. 

 


