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SZYBKA ŚCIEŻKA OD BAZ DANYCH I LIMS DO RAPORTÓW, 
CZYLI STATISTICA ENTERPRISE W DZIAŁANIU 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzenie 

Wiele przedsiębiorstw i organizacji wykorzystuje analizę danych do wspomagania swojej 

codziennej działalności, badań i rozwoju lub podejmowania decyzji strategicznych. 

W szczególności trudno wyobrazić sobie laboratorium, w którym nie wykonuje się żadnej 

statystycznej analizy danych i nie raportuje wyników. Pytanie na dziś raczej nie brzmi: 

„Czy wykonywać analizę danych?”, lecz „Jak robić to sprawnie i przy najmniejszym 

nakładzie sił i środków?”. 

W praktyce na jedną z największych przeszkód natrafiamy już na samym początku analizy 

danych. Otóż wyniki badań laboratoryjnych często przechowywane są w bazach danych 

o złożonej strukturze. Krótko mówiąc, trudno jest wydobyć z nich to, co jest nam po-

trzebne. Pozyskanie danych wymaga znajomości samej bazy danych, ale również umiejęt-

ności posługiwania się wieloma rozmaitymi narzędziami i wiele pracy.  

Warto zwrócić uwagę, że bardzo często standardowe analizy należy wykonywać 

wielokrotnie, co powoduje, że korzyści z automatyzacji zadań są ogromne. 

Kolejna sprawa – często zaniedbywana, a mająca ogromne znaczenie – to udostępnienie 

wyników. Chodzi o to, żeby osoby potrzebujące wyników analizy mogły je łatwo i szybko 

uzyskać, bez konieczności wchodzenia w szczegóły techniczne pobierania danych i samej 

analizy. 

Powyższe stwierdzenia leżą u podstaw systemu STATISTICA Enterprise. Poniżej przedsta-

wimy jego ogólne właściwości i przykład wykorzystania go do pobierania i analizy 

danych. 

System STATISTICA Enterprise – omówienie 

STATISTICA Enterprise jest systemem analizy danych przeznaczonym do wykorzystania 

przez zespoły ludzi, pracujących wspólnie i potrzebujących wygodnego, wydajnego i bez-

piecznego środowiska dostępu do danych, ich analizy i raportowania.  
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W skład systemu wchodzą: 

 centralna baza danych, 

 wybrane narzędzia analityczne STATISTICA (statystyka, wizualizacja i data mining), 

 generator raportów, 

 system bezpiecznego przechowywania dokumentów zgodny z wymaganiami FDA 

CFR Część 11 (ta część jest opcjonalna). 

Poglądowy schemat działania systemu i główne role użytkowników przedstawia rys. 1.  

System można rozbudować o rozwiązanie do nadzorowania wielu procesów STATISTICA 

MAS. Umożliwia ono efektywne wykonywanie wielu analiz i prezentowanie informacji 

o wystąpieniu pewnych zdarzeń (np. próbki poza liniami kontrolnymi) w postaci pulpitu 

oraz powiadamiania o nich pocztą elektroniczną.  

 

Rys. 1. Schemat STATISTICA Enterprise. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2011  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

65 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

STATISTICA Enterprise Server jest wersją systemu o architekturze wielowarstwowej, 

w której zadania wykonywane są na serwerze. W jego skład wchodzi portal do publikowania 

wyników i raportów, a ponadto można go rozbudować o narzędzia do wprowadzania danych 

w przeglądarce internetowej (STATISTICA Web Data Entry). 

Rdzeniem zintegrowanego systemu jest centralna baza danych. Możemy w niej przecho-

wywać: 

 wyniki pomiarów i towarzyszące im dodatkowe informacje (etykiety), takie jak np. 

identyfikator osoby wprowadzającej konkretne obserwacje, 

 specyfikacje sposobu pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych (baz danych, 

plików, sterowników automatyki przemysłowej i innych), 

 scenariusze wprowadzania danych (mierzone właściwości, dopuszczalne wartości, 

urządzenia pomiarowe itd.), 

 scenariusze analizy danych i szablony raportów, 

 uprawnienia dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji i danych systemu. 

Warto zwrócić uwagę na kluczową zaletę przechowywania powyżej wymienionych danych 

w centralnej bazie danych: dzięki temu mamy zapewnioną dostępność i zgodność danych, 

a potrzebne ustawienia i zmiany wystarczy wykonać raz. Jeśli przykładowo zmieniamy 

szablon raportu, np. dodając do niego nowy wykres, to wystarczy wykonać to raz i zapisać 

nowe ustawienia w bazie danych. Zmiana jest automatycznie przenoszona na wszystkie 

stanowiska, nie trzeba obchodzić każdego komputera i zmieniać na nim ustawień. Ponadto, 

dane wprowadzone na jednym stanowisku są dostępne dla użytkowników na innych 

stanowiskach praktycznie od razu. 

W skład STATISTICA Enterprise wchodzą narzędzia analizy danych z rodziny 

STATISTICA. Zakres metod statystycznych, wizualizacji i data mining zawartych w syste-

mie zależy od potrzeb danego użytkownika. Z narzędzi analitycznych korzystamy na kilka 

sposobów (przy czym wiele osób nie tylko nie musi umieć obsługiwać programu 

STATISTICA, ale nawet wiedzieć, że jest źródłem uzyskiwanych informacji), są to: 

 interakcyjne wykonywanie analiz (tak jak w desktopowej wersji STATISTICA), projek-

towanie szablonów analiz i raportów dla innych użytkowników, 

 korzystanie z przygotowanych scenariuszy analizy w środowisku STATISTICA, 

 przeglądanie raportów (np. w przeglądarce internetowej lub PDF), 

 odbiór automatycznie generowanych przez system powiadomień (alarmów) poprzez 

e-mail, sms itp. 

Z praktycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na aspekt łatwości korzystania 

z wyników analiz w STATISTICA Enterprise. Otóż w praktyce najczęściej większość osób 

nie wykonuje analiz, a jest odbiorcą ich wyników. Takim osobom dużo łatwiej jest korzys-

tać z szablonów analizy przygotowanych przez specjalistów od analizy danych i wdrożo-

nych w STATISTICA Enterprise, niż własnoręcznie określać i uruchamiać analizę w zwyk-

łym (tj. niewbudowanym w system) programie do analizy danych.  
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Generator raportów służy do uruchamiania całej analizy w zadanych odstępach czasu 

i przekształcania jej wyników na powszechnie zrozumiały format (np. PDF) – tak, aby 

mógł z nich korzystać praktycznie każdy. Układ i formatowanie raportu określane jest 

podczas jego tworzenia przez użytkownika. Oprócz wyników analizy (tabel, wykresów 

i informacji tekstowych) raport może być wzbogacony: 

 dodatkowymi danymi: datą i czasem utworzenia, nazwą użytkownika, który uruchomił 

raport, wersją raportu itp., 

 tekstami (np. tytułem) i obiektami graficznymi (np. logo, schemat produkowanego ele-

mentu, którego dotyczy analiza). 

Generator raportów jest w stanie tworzyć raport spełniający nawet wygórowane wyma-

gania dotyczące jego zawartości, ale również bezpieczeństwa danych i monitorowania 

wszelkich zmian. 

Generator raportów może w praktyce okazać się niezwykle pożyteczny. Standaryzacja 

i automatyzacja tworzenia zestawień pozwala spożytkować czas analityków na twórcze 

wykorzystanie wiedzy o procesie i jego doskonalenie, zamiast na wykonywanie żmudnych 

i powtarzalnych czynności. Zastosowanie takiego systemu oszczędza tysiące godzin pracy 

rocznie. Oprócz bezpośredniej oszczędności czasu i środków, zastosowanie systemu 

zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i daje bardziej dokładny wgląd w proces, poprzez 

dostępność bardziej złożonych metod analitycznych. 

Samo przechowywanie wszystkich danych w centralnej bazie danych oraz system 

uprawnień użytkowników zapewnia bezpieczeństwo danych. Zwłaszcza że STATISTICA 

Enterprise dysponuje funkcją zapisu działań użytkowników systemu. Jednak w pewnych 

zastosowaniach jest to za mało – wymagane jest: 

 bezpieczne przechowywanie dokumentów tworzonych przez system, 

 funkcja zatwierdzania dokumentów, 

 kontrola i zapis zmian (innymi słowy przechowywanie wszystkich wersji dokumentów, 

szablonów analiz i raportów). 

W takim wypadku potrzebna jest specjalna wersja STATISTICA Enterprise zintegrowana 

ze STATISTICA Document Management System (opis tego systemu znajduje się na stronie 

http://www.statsoft.pl/dms.html). Ta wersja STATISTICA Enterprise jest zgodna z wyma-

ganiami FDA CFR Część 11 i nosi nazwę Compliance Edition. 

Dostęp do baz danych 

Tak jak wspomnieliśmy we Wprowadzeniu, już na samym początku analizy danych użyt-

kownik często napotyka pierwszą przeszkodę – zwykle trudną, a czasami wręcz nie do 

pokonania dla niego. Jest nią kwestia wydobycia potrzebnych danych z bazy źródłowej. 

Bazy z wynikami badań laboratoryjnych są zwykle złożone i całkowicie nieprzejrzyste dla 

osoby bez przygotowania w dziedzinie baz danych i znajomości konkretnego systemu.  
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Baza pomiarowa zawiera wiele tabel połączonych ze sobą relacjami (często tworzą one 

prawdziwy gąszcz). Dane pomiarowe zapisywane są w układzie: identyfikator pomiaru – 

wartość pomiaru, nazywanym czasami długą tabelą lub tabelą LIMS. 

 

Rys. 2. Przykład długiej tabeli. 

Taki układ danych nie nadaje się do analizy statystycznej. Wymaga ona tzw. arkusza 

standardowego: jednej płaskiej tabeli, w której każdemu obiektowi odpowiada dokładnie 

jeden wiersz, a mierzone właściwości wpisywane są w osobnych kolumnach (każda 

w innej). Tymczasem my mamy do czynienia z danymi rozrzuconymi po wielu tabelach 

zapisywanymi tak, że w jednej kolumnie mamy wyniki różnych pomiarów, a pomiary tego 

samego obiektu (mierzonej jednostki) zapisane są w wielu wierszach
1
. 

 

Rys. 3. Przykładowa baza pomiarowa. 

                                                      

1 Oczywiście bazy nie są tworzone w ten sposób z czystej złośliwości. Taki układ jest bardzo elastyczny i opty-

malny pod względem wykorzystania przestrzeni dyskowej. Krótko mówiąc, z punktu widzenia informatyka jest 

on bardzo dobry. 
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Przekształcenie danych z bazy w arkusz standardowy jest trudne, nawet dla informatyka, 

m.in. dlatego, że przekształcenia wychodzą poza zakres standardu SQL. STATISTICA 

Enterprise ma narzędzia do wykonywania takiego zadania, a co niemal równie ważne, 

można je wykonać raz i zapisać w systemie jako tzw. konfigurację danych.  

Przekształcenie długiej tabeli w arkusz standardowy jest określane w STATISTICA Enter-

prise terminem przestawienie. Schemat przestawienia widzimy na rysunku 4. 
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Rys. 4. Przestawienie. 

Wartości pomiarów znajdują się kolumnie Oznaczenie. Będą one stanowiły tzw. wartości 

przestawienia. Mierzoną właściwość określa zawartość kolumny Nazwa. Wartości w jej 

komórkach będą określały nazwy kolumn (zmiennych) w arkuszu do analizy, stąd będzie 

ona kolumną przestawienia. Na koniec kolumna identyfikująca próbki po przekształceniu 

będzie identyfikatorem wiersza i dlatego jest nazywana wierszem przestawienia. 

Zobaczymy teraz, jak pobranie danych i przestawienie wygląda w praktyce. Dla przejrzys-

tości przykładu użyjemy stosunkowo prostej bazy danych, ale mającej typowy układ dłu-

giej tabeli. Na rys. 3 powyżej widzimy schemat przykładowej bazy pomiarowej. W tabeli 

Pomiary znajdują się zmierzone wartości; jej zawartość po wczytaniu do STATISTICA wi-

dzimy na rys. 2. Tabela Próbki zawiera dane o próbkach: czas pomiaru i operatora. Nato-

miast w tabeli Parametry mamy informacje o mierzonych właściwościach, m.in. nazwę 

mierzonej wielkości (w tabeli Pomiary jest tylko liczbowy kod parametru, nic niemówiący 

zwykłemu odbiorcy analiz). Do wykonania użytecznych analiz potrzebujemy odpowiednio 

scalonych danych ze wszystkich trzech tabel.  
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W STATISTICA Enterprise utworzymy konfigurację danych tworzącą potrzebny do analiz 

arkusz. Po uruchomieniu Menadżera systemu SE przechodzimy do węzła systemu, 

w którym będziemy umieszczać tworzone przez nas obiekty. W naszym przypadku będzie 

to węzeł LIMS (zob. rys. 5). 

 

Rys. 5. Menadżer systemu SE. 

Naciskamy przycisk Nowa konfiguracja danych na karcie Podstawowe wstążki. Po prawej 

stronie okna Menadżera systemu SE zostanie otwarty panel ustawień nowej konfiguracji 

danych. 

Najpierw wskazujemy bazę, z którą będziemy się łączyć. Robimy to, wybierając odpo-

wiednie połączenie. Jest to obiekt systemu zawierający informacje potrzebne do nawiąza-

nia połączenia z bazą: nazwę serwera (ewentualnie pliku bazy), sterownik, hasło oraz 

użytkownika bazy danych itp. Z listy Połączenia wybieramy Pomiary SPC. 

Kolejny krok to określenie pobieranych danych, czyli w języku systemu zdefiniowanie 

zapytania. Klikamy przycisk Nowe obok pola Zapytania. Przejdziemy do panelu ustawień 

dla zapytania. Naciskamy w nim przycisk Kreator SQL. Na ekranie otworzy się okno 

STATISTICA Query (zob. rys. 6). Teraz w trybie graficznym możemy złożyć potrzebne 

nam zapytanie (istnieje także możliwość wpisania wyrażenia SQL w trybie tekstowym). 

Zaczynamy od wybrania bazy danych: klikamy bazę LIMS. Następnie rozwijamy węzeł 

dbo i kolejno przeciągamy tabele do prawego panelu. Zauważmy, że program automatycz-

nie odczytał z bazy danych połączenia między tabelami. Wybieramy potrzebne nam pola: 

z tabeli Próbki Czas i Operator, z tabeli Parametry pole Nazwa, a z tabeli Pomiary Próbka 

i Oznaczenie. W razie potrzeby moglibyśmy nałożyć warunek na dane, np. ograniczyć się 
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tylko do pomiarów wykonanych przez jednego operatora. My jednak pobierzemy wszyst-

kie dane. Aby zakończyć określanie zapytania, naciskamy przycisk  na pasku narzędzi. 

Powrócimy w ten sposób do panelu ustawień dla zapytania. 

 

Rys. 6. STATISTICA Query. 

Konfiguracja danych zawiera nie tylko samo zapytanie do bazy danych, ale również sposób 

interpretowania wartości i ich przekształcania. Najpierw określimy te informacje dla pola 

Czas. Klikamy je w tabeli Kolumny OLE DB i naciskamy przycisk Edytuj. W panelu usta-

wień dla zmiennej Czas jako Typ zmiennej wybieramy Oznaczenie czasu i na liście Aktuali-

zacja wskazujemy Pierwsza przy aktualizacji. Spowoduje to, że system będzie rozpozna-

wał nowe próbki po czasie ich wprowadzenia i będzie w stanie automatycznie odświeżać 

dane i analizy. Zapisujemy ustawienia za pomocą przycisku Zatwierdź na karcie Podsta-

wowe wstążki. 

Określimy teraz ustawienia dla zmiennej Nazwa. Zawarta w niej jest nazwa mierzonej 

właściwości, a po przekształceniu będzie ona nazwą kolumny arkusza. Przechodzimy do 

węzła Nazwa dla zapytania Dane (zob. rys. 7) i z listy Przestawienie wybieramy Kolumna 

przestawienia (zgodnie z opisem na str. 68). Podobnie dla kolumn Oznaczenie z listy Prze-

stawienie wybieramy Wartość przestawienia, a dla kolumny Próbka Wiersz przestawienia. 

Oznaczenie zawiera wyniki pomiarów, które będziemy analizować za pomocą karty 

kontrolnej. Dlatego dla tej zmiennej jako Typ zmiennej wybieramy Właściwość liczbowa. 

Zauważmy, że program z tej kolumny utworzy tyle zmiennych, ile różnych parametrów 

mierzyliśmy i dla każdej z nich będzie wykonywana osobna analiza. 
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Rys. 7. Ustawienia dla zmiennej Nazwa. 

W praktyce bardzo często mamy zmienne wyznaczające grupy, dla których wykonuje się 

osobne analizy. W naszym przykładzie taką zmienną jest Operator. Będziemy chcieli wy-

konywać analizy zarówno dla wszystkich danych, jak i przy wyborze konkretnego Opera-

tora. Aby umożliwić takie działanie, dla kolumny Operator jako Typ zmiennej wybieramy 

Etykieta. Przechodzimy do węzła Ustawienia filtra dla kolumny Operator i włączamy 

Dostępne u góry okna i w polu Kryteria SQL, tak jak na rysunku 8. Pierwsze z tych usta-

wień umożliwia statyczne filtrowanie według wartości kolumny określane w definicji 

analizy, natomiast drugie włącza możliwość określania warunków na wartości kolumny 

w momencie uruchamiania analizy.  

Po określeniu sposobu traktowania zmiennych przechodzimy do panelu Uprawnienia, aby 

określić, kto będzie mógł korzystać z konfiguracji danych i ją modyfikować.  

Konfiguracja danych jest już gotowa. Aby sprawdzić jej działanie, naciskamy przycisk 

Eksploracja. Spowoduje to pobranie danych, wykonanie przestawienia i otwarcie arkusza 

w programie STATISTICA. Dzięki temu uzyskamy możliwość przejrzenia danych, a także 

interakcyjnego wykonania analizy lub wykresu. 

Zauważmy, że pobieranie danych i dosyć złożone przekształcenie ich układu wykonaliśmy 

w graficznym środowisku pracy. Co prawda potrzebowaliśmy do tego pewnej orientacji 

w strukturze bazy danych, ale nie musieliśmy pisać złożonego kodu, tworzyć procedury 
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składowanej w bazie danych itp. Ponadto z utworzonej konfiguracji będą w stanie korzys-

tać wszyscy użytkownicy systemu STATISTICA Enterprise – wystarczy, że po prostu 

wybiorą ją z listy. 

Konfiguracja danych stanowi bazę dla szablonu analizy, nazywanego w systemie konfigu-

racją analizy. W kolejnym rozdziale zbudujemy konfigurację analizy dla naszych danych. 

 

Rys. 8. Ustawienia filtra. 

Tworzenie konfiguracji analizy 

Klikamy prawym klawiszem myszy utworzoną wcześniej konfigurację danych i z menu 

podręcznego wybieramy polecenie Nowa konfiguracja analizy dla tych danych (zob. 

rys. 9). Program zapyta, czy dla analizy użyć uprawnień określanych dla konfiguracji 

danych – przyjmujemy tę propozycję. Po kliknięciu OK przejdziemy do panelu ustawień 

dla tworzonego obiektu, w którym najpierw nazywamy konfiguracje analizy. Zastosujemy 

domyślną nazwę, taką jaką ma źródłowa konfiguracja danych. Jako typ konfiguracji wybie-

ramy Analiza SPC. W przypadku konfiguracji tego typu system tworzy karty kontrolne 
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i wykonuje związane z nimi analizy dla właściwości występujących w źródłowej konfigu-

racji danych. Inne analizy możemy wykonywać za pomocą konfiguracji typu Analiza SVB. 

Sposób tworzenia kart kontrolnych i zakres wyników określamy dla każdej właściwości 

występującej w danych. W celu określenia tych ustawień rozwijamy drzewo dla tworzonej 

konfiguracji analizy, klikając znak  obok jej nazwy.  

 

Rys. 9. Tworzenie konfiguracji analizy. 

Przechodzimy do węzła Oznaczenie i jako typ karty wybieramy Pojedyncze obserwacje 

i rozstęp ruchomy (rys. 10). Po rozwinięciu drzewa dla tego węzła mamy dostęp do szeregu 

ustawień: 

 na karcie Specyfikacje określamy położenie granic kontrolnych, przedziały tolerancji 

itp. (wartości te mogą być po prostu podane lub odczytywane z bazy danych), 

 karta Wyniki umożliwia wybranie tworzonych przez program wykresów i tabel, do dys-

pozycji mamy m.in. kartę X-średnie i R, podsumowanie zdolności i zestawienie próbek 

sygnalizujących rozregulowanie, 

 na kartach Układ oraz Skalowanie i etykiety określamy ogólny wygląd kart, 

 karta Alarmy służy do określania reakcji programu na sygnał o rozregulowaniu, 
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 na karcie Statystyki wybieramy statystyki dołączane do karty, 

 na karcie Testy konfiguracji włączamy i określamy sposób działania testów konfi-

guracji. 

Na potrzeby naszego przykładu pozostawimy domyślne ustawienia analizy. 

 

Rys. 10. Ustawienia analiz dla właściwości. 

W węźle Kryteria możemy określić warunki dla zmiennych typu Etykieta i czasu (w na-

szym przykładzie nie włączyliśmy filtrowania dla kolumny z oznaczeniem czasu, dlatego 

nie jest ona widoczna w węźle Kryteria).  

 

Rys. 11. Ustawienia filtra dla zmiennej typu etykieta. 
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Jeśli określimy kryteria, to analiza będzie zawsze wykonywana dla pewnego podzbioru da-

nych. My wykonamy analizę dla wszystkich danych. 

W tym momencie określiliśmy już wszystkie niezbędne ustawienia. Zapisujemy konfigu-

rację analizy, klikając przycisk Zatwierdź, a potem naciskamy przycisk Uruchom. 

 

Rys. 12. Uruchomiona analiza. 

System pobierze dane, przekształci je oraz przekaże do programu STATISTICA, w którym 

wykonana zostanie analiza według ustawień określonych w konfiguracji danych. W na-

szym przypadku powstały trzy karty kontrolne, tak jak widzimy to na rys. 12. Zauważmy, 

że system sprawdził, ile było mierzonych parametrów i wykonał analizę dla każdego 

z nich. Nie musimy sami tego określać, a co ważniejsze liczba mierzonych parametrów nie 

jest sztywno ustawiona w systemie. Jeśli np. dodamy jeszcze jeden mierzony parametr, to 

zostanie on uwzględniony przez system, który wykona analizę również dla niego. 

Zwróćmy uwagę również na to, że system automatycznie sprawdza, czy w źródłowej bazie 

danych pojawiły się nowe pomiary, i jeśli tak, odświeża dane i przelicza analizę. 

Przypomnijmy, iż nasze dane zawierają próbki wprowadzone przez różnych operatorów. 

Do tej pory nie uwzględnialiśmy tego w analizie. Utworzymy teraz konfigurację analizy 

umożliwiającą zawężenie analizowanych danych tylko do tych, które wprowadził wybrany 

operator. Użytkownik będzie mógł określać warunek w momencie uruchamiania konfi-

guracji. 

Zamykamy program STATISTICA i wracamy do Menadżera systemu SE. Kopiujemy utwo-

rzoną wcześniej konfigurację analizy: klikamy ją prawym klawiszem myszy i wybieramy 
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z menu podręcznego polecenie Kopiuj. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy wę-

zeł LIMS i z menu podręcznego wybieramy Wklej. Zmieniamy nazwę konfiguracji analizy 

na Proces A z filtrowaniem. Aby włączyć interakcyjne filtrowanie, przechodzimy na kartę 

Opcje uruchamiania i zaznaczamy pole Wyświetl kryteria SQL.  

 

Rys. 13. Opcje uruchamiania. 

Zapisujemy konfigurację analizy i uruchamiamy ją. Tym razem program przed utworze-

niem wyników wyświetli okno Kryteria SQL. Na liście Kolumna wskazujemy kolumnę, 

której dotyczy warunek, my mamy tylko jedną z dopuszczonym filtrowaniem i dlatego nie 

ma potrzeby zmieniać domyślnego wyboru. Na liście Operator pozostawiamy domyślne 

ustawienie równa się. Wartość dla warunku wybieramy po naciśnięciu przycisku  obok 

pola Wartości. Program wyświetli okno ze wszystkimi wartościami etykiety. Z listy tej wy-

bieramy JK i klikamy OK. Na rys. 14 widzimy okno Kryteria SQL z ustawionym warun-

kiem filtrowania. Naciskamy w nim przycisk Zakończ. Program dołączy nasz warunek do 

zapytania i wykona analizę wyłącznie dla pomiarów wprowadzonych przez operatora JK. 

 

Rys. 14. Okno Kryteria SQL. 
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Raport 

Wyniki działania konfiguracji analizy możemy umieścić w raporcie. Tworzenie nowego ra-

portu rozpoczynamy, naciskając przycisk Nowy raport. W Menadżerze systemu SE zostanie 

wyświetlony panel ustawień dla raportu. Wpisujemy w nim nazwę dokumentu, np. Raport 

dla procesu A i naciskamy przycisk Dalej. 

 

Rys. 15. Główny panel ustawień raportu. 

Spowoduje to przejście do panelu ustawień Składniki (rys. 16). Tu wskazujemy konfigu-

racje analizy wykorzystywane w raporcie. Naciskamy przycisk Dodaj i wybieramy konfi-

gurację Proces A. Następnie klikamy przycisk Dalej. Program zapyta nas, czy chcemy 

dodać kolejny składnik raportu, edytować raport czy przejść dalej (do następnego panelu 

ustawień). Wybieramy opcję Edycja raportu i klikamy OK. Program zapyta nas jeszcze, 

czy zapisać zmiany w raporcie, odpowiadamy twierdząco. 

Konfiguracja analizy Proces A zostanie wykonana w tle. System wyświetli okno programu 

STATISTICA z otwartym oknem szablonu raportu oraz oknem wyboru obiektów, które zos-

taną wstawione do raportu (rys 17). Mamy do dyspozycji trzy karty kontrolne utworzone 

przez konfigurację analizy dla właściwości i możemy je po prostu wstawić do raportu. 

Zauważmy jednak, że w naszych danych liczba właściwości (mierzonych parametrów) nie 

jest ustalona na sztywno: zmienne tworzone są w wyniku przestawienia. Aby uzyskać elas-

tyczny raport uwzględniający dowolną liczbę parametrów naciskamy przycisk Wszystkie 

możliwe. Program wstawi do raportu znacznik rezerwujący miejsce dla wszystkich wyni-

ków konfiguracji analizy i przejdzie do trybu edycji szablonu raportu. 
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Rys. 16. Panel ustawień Składniki dla raportu. 

W trybie edycji możemy wpisywać dowolne teksty i wstawiać obiekty do raportu, korzys-

tając ze standardowych narzędzi edytora raportu. Ponadto możemy w raporcie umieszczać 

dodatkowe informacje, np. datę jego utworzenia. 

 

Rys. 17. Panel ustawień Składniki dla raportu. 
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Na rys. 18 widzimy okno edytora raportu po wstawieniu znacznika dla wyników, tytułu 

i pola z datą utworzenia raportu. 

 

Rys. 18. Edytor raportu. 

Zapisujemy szablon raportu w systemie i zamykamy STATISTICA, aby powrócić do Mena-

dżera systemu SE. Określimy teraz, w jaki sposób raport będzie zapisywany. 

 

Rys. 19. Ustawienia wyjścia raportu. 
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Przechodzimy na kartę Opcje wyników. Ustawiamy zapis raportu do pliku PDF oraz publi-

kowanie go w portalu WebSTATISTICA (wymaga to systemu STATISTICA Enterprise Ser-

ver). Raport możemy również zapisać jako HTML, wydrukować lub wysłać pocztą elektro-

niczną. Po ustawieniu opcji wyników naciskamy przycisk Zatwierdź, aby zapisać nowe 

ustawienia. 

Po uruchomieniu raportu program automatycznie wykona analizę i na podstawie jej wyni-

ków utworzy raport w formacie PDF (zob. rys. 20). 

 

Rys. 20. Raport w formacie PDF. 

Uruchomiliśmy raport ręcznie, ale można również zaplanować jego automatyczne urucha-

mianie, np. codziennie o godzinie 8.00. W tym celu przechodzimy do panelu ustawień 

Zaplanuj (zob. rys. 21). Mamy tam do dyspozycji wiele rozmaitych ustawień, pozwala-

jących dostosować częstość tworzenia raportów do naszych potrzeb. 

Jak widać, korzystając z systemu STATISTICA Enterprise, możemy łatwo udostępnić wy-

niki analiz w postaci plików o standardowym formacie (PDF, HTML), który praktycznie 

każdy może odczytać. Analizy mogą być w pełni automatycznie wykonywane, a gdy 

dysponujemy STATISTICA Enterprise Server możemy je jednym kliknięciem publikować 

na wbudowanym w ten system portalu. 
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Rys. 21. Panel ustawień Zaplanuj. 

Podsumowanie 

Zobaczyliśmy, jak STATISTICA Enterprise ułatwia – a czasami wręcz umożliwia – wyko-

nywanie analizy danych pochodzących z baz danych. Najważniejsze korzyści to:  

 możliwość wykonania całej ścieżki od bazy danych do arkusza nadającego się do 

analizy w środowisku graficznym: od zbudowania zapytania, przez określenia zna-

czenia poszczególnych kolumn i zmianę układu danych, po określenie interakcyjnego 

filtrowania, 

 łatwe korzystanie z konfiguracji danych i analiz przez wielu użytkowników, 

 automatyzacja pobierania danych, analizy i raportowania. 

  


