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ROZWIĄZANIA ANALITYCZNE DLA BADAŃ INNOWACYJNYCH 

Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. 
 

Badania innowacyjne są bardzo złożonym, czasochłonnym i kosztownym procesem wyma-
gającym wiedzy z wielu dziedzin nauki. Warunkiem podstawowym powodzenia projektu 
badawczego jest poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie badań i eksperymentów. Ko-
lejnym niezbędnym elementem jest umiejętność doboru właściwych metod analizy zebra-
nych danych pod kątem postawionych hipotez i pytań badawczych. Tylko takie postępowa-
nie gwarantuje pełną realizację celów badawczych i rzetelną ocenę uzyskanych wyników.  

StatSoft od wielu lat dostarcza rozwiązania informatyczne, które zaspakajają często bardzo 
różne potrzeby zespołów badawczych oraz umożliwiają korzystanie z najnowszych technik 
analitycznych. Wykorzystanie mniej i bardziej zaawansowanych technik analizy danych, 
planowania eksperymentów itp. w badaniach innowacyjnych są jednym z ważniejszych 
obszarów działania StatSoft w Polsce i na świecie, a rozwiązania analityczne z rodziny 
STATISTICA są rozwijane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb takich zastosowań. 

To dlatego działy badawczo-rozwojowe w wielu firmach tak chętnie korzystają ze 
STATISTICA w swojej codziennej pracy. Przykłady można mnożyć, tu pozwolę sobie przy-
toczyć kilka z nich. 

ABB 

Zastosowanie statystycznych technik obliczeniowych, w szczególności DOE, pozwoliło na 
poprawę procesów produkcyjnych grupy ABB. Stosowane w Centrum Badawczym ABB 
w Krakowie podejście rozwiązywania problemów jakościowych (Six Sigma) bazuje na 
wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi statystycznych w celu poprawy zarówno 
końcowej jakości produktu, jak również zwiększenia wydolności procesów produkcyjnych, 
a co za tym idzie zmniejszenia kosztów złej jakości, które są nieodzownie związane 
z procesami wytwarzania. Redukcja zmienności parametrów oraz procesów produkcyjnych 
jest osiągana przez zastosowanie nowoczesnych metod i technik jakościowych, takich jak 
Planowanie Eksperymentu (DOE).  

Adamed 

Adamed, jedna z nielicznych firm farmaceutycznych opracowujących w Polsce nowe leki, 
to przykład firmy, która czerpie korzyści z inwestycji w nowoczesne technologie i wiedzę 
pracowników. STATISTICA wspiera opracowanie wyników badań przedklinicznych, 
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dotyczących oceny aktywności biologicznej wybranych związków, zaprojektowanych pod 
kątem zastosowania w terapii cukrzycy typu 2. Umożliwia jednoczesną ocenę efektów 
(w sensie wielkości i kierunku zmian) działania porównywanych związków dla wielu bra-
nych pod uwagę parametrów biochemicznych, w sytuacji znacznego zróżnicowania wyjścio-
wych poziomów tych parametrów oraz różnego rzędu skali pomiaru. Wyniki analityczne 
ilustrowane są odpowiednimi wykresami profili, które pozwalają na szybką analizę 
zachodzących prawidłowości.  

John Deere 

Najbardziej znany na świecie producent maszyn rolniczych - John Deere - wykorzystuje 
STATISTICA do usprawniania procesów oraz opracowywania nowych produktów. Oprócz 
integracji z najważniejszymi systemami informatycznymi firmy ważną zaletą STATISTICA 
jest możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz z wykorzystaniem arkuszy MS 
Excel. 

Caterpillar 

Caterpillar - lider technologii i czołowy światowy wytwórca maszyn budowlanych i górni-
czych, czystych silników Diesla i turbin gazowych - wykorzystuje rozwiązanie przygoto-
wane przez StatSoft. W wyniku połączenia chronionych patentami procesów analitycznych 
Caterpillar i korporacyjnego oprogramowania do analizy danych StatSoft powstał system 
PROCEED - rozwiązanie do modelowania, optymalizacji i symulacji złożonych procesów 
wytwórczych.  

Jak mówi wiceprezes Działu Technologii i Rozwiązań Caterpillar Mark Pflederer: 
„Caterpillar jest znany na całym świecie z projektowania i wytwarzania maszyn i silników. 
Nie jest natomiast powszechnie znany szeroki zakres technologii opracowywanych przez 
nasz dział badań i rozwoju. Dzięki tym technologiom możliwe jest wytwarzanie naszych 
zaawansowanych technologicznie produktów. Współpraca ze StatSoft jest przykładem, jak 
można uzyskać dodatkowe korzyści z badań Caterpillar”. 

UCB 

Międzynarodowy koncern farmaceutyczny UCB wdrożył STATISTICA Enterprise jako 
standardowe oprogramowanie statystyczne. STATISTICA Enterprise została zintegrowana 
z repozytoriami danych UCB oraz z laboratoryjnym systemem zarządzania informacją 
(LIMS). Wprowadzona integracja systemów zdecydowanie ułatwia analitykom i naukow-
com dostęp do danych oraz narzędzi analitycznych, pozwalając sprawniej wyciągać 
wnioski i szybciej podejmować trafne decyzje. Platforma STATISTICA Enterprise jest 
szeroko stosowana do wielu celów: od bieżących, naukowych analiz ad hoc, do 
standardowego raportowania. 

Steelcase 

W firmie Steelcase, która jest liderem rynku sprzedaży mebli biurowych, STATISTICA 
umożliwiła wykrycie miejsc w procesie produkcyjnym, w których pojawia się problem, 
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a następnie wyizolowanie przyczyn tych problemów. Dzięki analizie dużej ilości zgro-
madzonych danych dla każdego z parametrów można określić, które z analizowanych 
parametrów w największym stopniu wymagają usprawnień. Przykładowym efektem badań 
z wykorzystaniem STATISTICA jest zmniejszenie średniej grubości warstwy malarskiej 
o 40% (w przypadku lakierni proszkowych), przy jednoczesnym zmniejszeniu zmienności 
tego procesu, co pozwala na dostarczanie klientom elementów o wystarczającym pokryciu, 
jednak przy znacznie mniejszych kosztach dla firmy. 

Georgia-Pacific Resins 

Georgia-Pacific Resins to producent polimerów. Dział R&D regularnie przeprowadza 
analizy produktów produkowanych w różnych fabrykach w celu zapewnienia jednorod-
ności produkcji. STATISTICA Enterprise nie tylko udostępnia szeroki wachlarz technik 
analitycznych, ale także zbiera dane z różnych fabryk i umożliwia łatwe rozpowszech-
nianie wyników. Dzięki technikom planowania eksperymentów STATISTICA dział R&D 
opracował nowe produkty o unikalnych właściwościach. 

KLA-Tencor 

StatSoft współpracuje z KLA-Tencor (wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie stero-
wania procesami) przy integracji swojego oprogramowania do data mining, umożli-
wiającego ujawnianie ukrytych trendów, wyjaśnianie odkrytych wzorców i prognozowanie, 
jak również integracji metod planowania doświadczeń z wiedzą KLA w dziedzinie 
praktyki przemysłowej.  

Indivumed 

Indivumed przedsiębiorstwo biotechnologiczne, które specjalizuje się w zakresie badań nad 
nowotworami, wykorzystuje system STATISTICA Data Miner w studium zależności 
danych klinicznych, informacji analitycznych oraz danych badawczych, aby identyfikować 
nowe molekularne biomarkery oraz umożliwić dobór indywidualnych terapii dla 
pacjentów. Gromadzone w bazie informacje pozyskiwane z prób pacjentów tworzą bardzo 
duży wolumin danych, na którym, przy pomocy nowoczesnych metod, przeprowadzanych 
jest wiele różnorakich analiz. 

Admedes Schuessler  

Admedes Schuessler to producent komponentów ze specjalnej stali dla implantów 
medycznych oraz drobnych, specjalistycznych instrumentów medycznych. Precyzyjne 
komponenty z superelastycznych i zapamiętujących kształt stopów, jak np. Nitiniol, 
wytwarzane są z zastosowaniem precyzyjnej obróbki laserowej. Przy obróbce 
wykorzystywane są również innowacyjne powierzchniowe procesy chemiczne. 
Wykorzystanie STATISTICA pozwoliło na integrację narzędzi dla zespołów rozwojowych 
z systemem SPC pozwalającym na ocenę jakości produkcji oraz technologii w czasie 
rzeczywistym. 
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Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązań STATISTICA 

Powyższe przykłady pokazują, że wykorzystanie narzędzi analitycznych STATISTICA 
przyniosło pozytywne efekty w wielu organizacjach zajmujących się m.in. badaniami 
i rozwojem. STATISTICA jest platformą analityczną umożliwiającą korzystanie i wzajemną 
współpracę wielu równoczesnym użytkownikom, wykonywanie analiz za pomocą łatwych 
w użyciu narzędzi, zintegrowaną z istniejącymi repozytoriami danych. Wykorzystanie 
platformy STATISTICA pozwala w szczególności na: 
♦ wyposażenie badaczy w narzędzie do analizy i eksploracji, umożliwiające głębsze 

wnikanie w zgromadzone przez nich cenne dane i podejmowanie na tej podstawie 
racjonalnych decyzji, 

♦ integrację warstwy analitycznej z zasadniczymi dla przedsiębiorstwa procesami, 
♦ oszczędność czasu osób zajmujących się analizą statystyczną, dzięki skupieniu ich 

uwagi jedynie na analizie danych przy użyciu efektywnych narzędzi analitycznych 
zawartych w środowisku STATISTICA, 

♦ podniesienie poziomu wzajemnej współpracy w organizacjach zajmujących się 
badaniami i rozwojem, przez umożliwienie współdzielenia wyników badań, odkryć 
i raportów. 

STATISTICA zawiera szeroką gamę zintegrowanych narzędzi statystycznych i graficznych 
zawierających między innymi:  
♦ podstawowe narzędzia analityczne, takie jak: szereg metod do analizy graficznej, 

statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza wariancji, uogólnione modele liniowe 
czy metody służące do dopasowania rozkładów, 

♦ narzędzia do zaawansowanej analizy, takie jak: zestaw metod do analizy skupień 
(clustering), budowy modeli predykcyjnych oraz techniki zaliczane do grupy metod 
data mining i uczenia maszynowego (machine learning), zawierające między innymi 
analizę głównych składowych. 

Co ważne STATISTICA w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie analizy danych zarówno 
osób zajmujących się badaniami, jak i analizą danych. Wsparcie merytoryczne konsultan-
tów StatSoft oferowane w postaci szkoleń i usług konsultingowych pozwala w pełni 
wykorzystać możliwości oferowane przez rozwiązania STATISTICA. 

Poniżej znajdują się bliższe informacje na temat rozwiązań analitycznych z rodziny 
STATISTICA oraz firmy StatSoft. 

Ogólne cechy programów z rodziny STATISTICA 

STATISTICA to rodzina programów wspomagających analizy danych wszelkiego rodzaju, 
od obliczania podstawowych charakterystyk i wizualizacji danych, poprzez modelowanie 
klasycznymi metodami statystycznymi, po wykorzystanie nowoczesnych technik optymali-
zujących pracę z bardzo dużymi zbiorami danych (sieci neuronowe, data mining). Dodat-
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kowo narzędzia STATISTICA umożliwiają automatyzację wykonywanych analiz, zapisy-
wanie makr wykonywanych czynności oraz wykonywanie analiz danych przez Internet. 

Od wielu lat STATISTICA otrzymuje najwyższe oceny w recenzjach i wygrywa testy 
porównawcze narzędzi analitycznych przeprowadzane przez niezależne instytucje i specja-
listyczne czasopisma. Poniżej przedstawione są podsumowania wybranych opracowań. 

Redaktor przeglądu oprogramowania w The American Statistician w recenzji programów 
STATISTICA stwierdza, że „pakiet STATISTICA zapewnia swoim użytkownikom ogromny 
wybór możliwości i funkcji, z których wiele jest unikatowych”. Autor podkreśla siłę 
pakietu STATISTICA tkwiącą w szerokim zakresie zastosowań, obejmującym m.in. metody 
wizualizacji, data mining, metodykę Six Sigma, statystyki sterowania jakością, planowanie 
badań, analizę wielowymiarową, a także metody nieparametryczne. Po wykonaniu szeregu 
przykładowych analiz oraz dodatkowych testów dr Joseph M. Hilbe stwierdził, że dla osób 
zajmujących się modelowaniem wielowymiarowym i data mining „STATISTICA jest praw-
dziwym liderem wśród pakietów statystycznych”. W przeglądzie zaznaczono, że „zaawan-
sowane techniki dostępne użytkownikowi powinny umożliwiać analizę danych w szerokim 
zakresie”, a takie metody jak sieci neuronowe, CHAID, C&RT będące oddzielnymi modu-
łami pakietu STATISTICA, są jednakże częściami jednego systemu, zapewniając użytkow-
nikowi „zestaw metod dostępnych poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy... Stąd łat-
wo można wywnioskować dlaczego pakiet STATISTICA znajduje lojalnych użyt-
kowników”. 

STATISTICA Data Miner otrzymał najwyższą ocenę w przeglądzie porównawczym „Który 
pakiet data mining jest najlepszy dla CRM?”, opublikowanym w raporcie specjalnym 
DM Review na początku 2006 roku. Dr Robert Nisbet porównał sześć wiodących aplikacji 
data mining i ocenił je według przygotowanej listy kryteriów dotyczących możliwości 
analitycznych oraz możliwości związanych z zarządzaniem danymi. Kryteria te miały na 
celu określenie przydatności ocenianych systemów w zastosowaniach CRM. W porów-
naniu dr. Nisbeta STATISTICA Data Miner uzyskał najwyższą ocenę. Autor określa go 
jako „produkt oczywisty w obsłudze (almost no-brainer). Jest to szczególnie istotne dla 
osób niezajmujących się statystyką czy data mining – dla większości potencjalnych użyt-
kowników będących analitykami biznesowymi jest to wielkie ułatwienie”. Niektóre 
komentarze dr. Nisbeta dotyczące systemu STATISTICA Data Miner są następujące: 

„To narzędzie jest kolejnym krokiem w postępującej ewolucji kompletnego pakietu do 
obliczeń statystycznych.”, [...] „Moduł data mining jest w pełni zintegrowany z funkcjami 
do klasycznych obliczeń statystycznych.” 

„Moduł data mining jest wyposażony w graficzną przestrzeń roboczą. Jest ona uporząd-
kowana według kolejności poszczególnych elementów procesu data mining: wczytanie 
danych, przygotowanie danych, modelowanie, raport. Projektowanie analizy za pomocą 
przestrzeni roboczej jest bardzo proste i intuicyjne.”  

„STATISTICA Data Miner zawiera naprawdę wszystkie algorytmy statystyczne i data 
mining, jakie można sobie wyobrazić, nawet metodę wektorów nośnych (Support Vector 
Machine).” 
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„System jest najbardziej wygodnym pakietem dla wszystkich użytkowników, którzy 
potrzebują dużego wyboru liniowych i nieliniowych technik statystycznych, i którzy prag-
ną używać narzędzi data mining w jednym zintegrowanym środowisku.”  

Więcej szczegółów dotyczących tych i innych porównań można znaleźć na stronach inter-
netowych StatSoft Polska, pod adresem http://www.StatSoft.pl/porow.html. 

Środowisko pracy 
STATISTICA znana jest z prostego w użyciu, intuicyjnego, graficznego środowiska pracy. 
Można je z łatwością dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Możliwe jest również 
definiowanie całkowicie nowego środowiska, w tym także interfejsów bazujących na 
przeglądarce internetowej. Na jednym komputerze można zainstalować więcej niż jedną 
wersję STATISTICA, np. różne wersje językowe. 

„Szybki i rzeczywiście łatwy w użyciu; mogłem wykonać kompleksowe analizy w ciągu 
5 minut”, „Znakomity. Dobra komunikacja z użytkownikiem”, „Jasny i niedwuznaczny”, 
„Praca z programem to przyjemność” – to niektóre opinie użytkowników narzędzi z ro-
dziny STATISTICA. 

STATISTICA daje możliwość zapisania projektu, który zawiera „zamrożony” stan bie-
żących działań (sesji) wraz z zachowaniem lokalizacji wszystkich okien na ekranie. Po 
otwarciu pliku projektu, odpowiednia analiza zostaje wznowiona w miejscu, w którym 
została przerwana. 

STATISTICA jest zoptymalizowana pod kątem pracy z dużymi plikami danych. Dane 
przechowywane są w arkuszach o praktycznie nieograniczonej pojemności. Nie ma rów-
nież ograniczeń co do zawartości poszczególnych komórek arkusza, można do nich 
dołączać pliki dźwiękowe, wideo, wykresy, animacje oraz inne obiekty zgodne z ActiveX. 
Dostępny opcjonalnie mechanizm IDP pozwala także na pracę z danymi (zgromadzonymi 
np. w bazie czy hurtowni danych) bez konieczności tworzenia ich lokalnej kopii (więcej 
informacji w części poświęconej mechanizmom dostępu do danych). 

W wersji 8 oprogramowania STATISTICA dodano nowe funkcjonalności, które jeszcze 
lepiej integrują te narzędzia z pakietem MS Office. Dzięki temu, pracując z danymi 
i wynikami analiz otrzymanymi w STATISTICA, można jednocześnie wykorzystywać 
narzędzia obu tych popularnych pakietów – analitycznego i biurowego. 

Najwyższej jakości grafika 
Dostępne w każdym produkcie z rodziny STATISTICA wysokiej jakości narzędzia wizuali-
zacji wyników analiz umożliwiają czytelną prezentację wyników i danych. Na każdym 
etapie analizy mamy „pod ręką” zestaw charakterystycznych dla danej metody wykresów 
analitycznych, które umożliwiają przedstawienie w przejrzysty sposób wyników danej 
analizy. Oprócz wykresów wynikowych mamy również do wyboru bogaty zestaw wykre-
sów prezentujących zgromadzone dane. 
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„Możliwości graficzne STATISTICA 3D są po prostu imponujące”, „STATISTICA umożli-
wia konwersję danych na wykresy w sposób najszybszy i najprostszy”, „Z radością zauwa-
żyłem, że autorzy najważniejszych prac, prezentujący największy materiał w Polsce, 
posługują się STATISTICA (znajome wykresy)”. Tak o wizualizacji danych w STATISTICA 
wyrażają się użytkownicy. 

 

Narzędzia graficzne w STATISTICA to połączenie niezwykle szerokiego wyboru wykresów 
(posiadających wbudowane narzędzia analityczne) z możliwościami dostosowywania, 
rysowania i zarządzania wykresami wielokrotnymi. STATISTICA oferuje setki typów 
dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów graficznych, a praktycznie każdy szczegół 
wyglądu wykresu może być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Dostępne narzędzia 
pozwalają zobrazować także większą liczbę wymiarów. STATISTICA zawiera również 
wszechstronny zestaw narzędzi przeznaczonych do graficznej eksploracji i analizy danych 
oraz służących do identyfikacji relacji, trendów i błędów systematycznych ukrytych 
w nieuporządkowanych zbiorach danych. 
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Przy zapisie wykresów STATISTICA w formacie pliku graficznego można określić roz-
dzielczość (w dpi) dla takich formatów jak TIFF, GIF, PNG, JPG oraz BMP, dzięki czemu 
można dostosować jakość obrazów do celu, w jakim później chcemy je wykorzystać. 

Zarządzanie wynikami analiz 
STATISTICA zawiera mechanizmy elastycznego i wygodnego zarządzania wynikami 
analiz. W trakcie przeprowadzania analiz na wyjściu otrzymujemy wyniki w postaci 
multimedialnych tabel (arkuszy) i wykresów.  

 

Skoroszyty, które stanowią domyślny sposób zarządzania wynikami, zachowują każdy 
z wynikowych dokumentów (np. arkusz lub wykres programu STATISTICA) w postaci 
osobnej karty. Wybraną grupę dokumentów możemy skopiować ze skoroszytu (np. prze-
ciągając myszką) i umieścić ją w raporcie lub na pulpicie STATISTICA. Z punktu widzenia 
rozwiązań informatycznych skoroszyty STATISTICA to zoptymalizowane pojemniki 
ActiveX. Dzięki temu wiele zewnętrznych plików (np. dokumenty pakietu MS Office) 
można w łatwy sposób wstawiać do skoroszytów i w razie potrzeby poddawać edycji przez 
dwukrotne kliknięcie myszą. Możliwe jest także zapisanie utworzonego skoroszytu w for-
macie HTML, dzięki czemu w oknie przeglądarki będzie wyświetlana hierarchia obiektów 
(widok drzewka). Dzięki tej opcji późniejsza publikacja wyników pracy w STATISTICA, 
np. w Internecie, jest znacznie ułatwiona. 
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Po każdej wykonanej analizie tworzone są wynikowe arkusze i wykresy, które mogą być 
domyślnie wstawiane do raportów. Raport ma płaską strukturę i przypomina dokument 
edytora tekstu, a poszczególne obiekty (np. arkusze i wykresy) umieszczane są w nim 
jeden za drugim. Użytkownik może zdecydować, w jakim formacie zapisywane będą 
raporty – w pliku raportu STATISTICA lub pliku MS Word. 

Chociaż edytor raportów wydaje się być prostym narzędziem, to wykorzystuje on zaawan-
sowaną technologię i ma duże możliwości. Podobnie jak skoroszyt, raport jest pojemni-
kiem ActiveX, w którym wszystkie dokumenty (arkusze i wykresy nie tylko STATISTICA, 
ale również innych aplikacji, np. MS Excel) są aktywnymi obiektami, które można mody-
fikować bezpośrednio w raporcie. Zaletą raportów jest możliwość wpisywania między 
obiektami opisów i komentarzy oraz możliwość przeglądania wyników w tradycyjny 
sposób, podobnie jak w edytorach tekstu. Inną zaletą raportu jest możliwość automatycz-
nego umieszczania w nim dodatkowych informacji o specyfikacji analizy, wybranych 
zmiennych itd. Istnieje również możliwość korzystania z wcześniej zdefiniowanych szablo-
nów raportów. Wygenerowane raporty możemy zapisywać w postaci plików STATISTICA, 
w formie plików pdf, rtf, html, a w przypadku odpowiednich wersji sieciowych także 
rozpowszechniać je w sieci. Jeśli jako wyjście ustawiony jest format pliku MS Word, 
użytkownik dokonując zmian takiego raportu, ma do dyspozycji dodatkowo narzędzia 
dostępne w tym edytorze dokumentów tekstowych. 

Dostęp do danych 
Wszystkie programy z rodziny STATISTICA mają możliwość wymiany danych z innymi 
aplikacjami. Dysponują wieloma możliwościami zarówno pobierania danych zewnętrz-
nych, jak i udostępniania swoich danych innym programom (dane STATISTICA można 
zapisać w różnych formatach wyjściowych, możliwe jest wykonywanie zapytań do arkusza 
STATISTICA z aplikacji zgodnych z OLE DB). Pliki danych z rozmaitych aplikacji można 
wczytać i przełożyć na format programu STATISTICA za pomocą narzędzi do importo-
wania plików, np. MS Excel, pliki tekstowe, .xml i wiele innych. Po wybraniu pliku 
otwieranego w STATISTICA możemy dokładnie określić sposób konwersji danych. Oprócz 
importu danych możemy alternatywnie otworzyć arkusz danych MS Excel bezpośrednio 
w STATISTICA, dzięki czemu mamy szybki, jednoczesny dostęp do narzędzi (poprzez 
menu) obu tych aplikacji. 

Oprócz powyżej wspomnianych narzędzi, w każdym programie z rodziny STATISTICA 
możemy skorzystać ze STATISTICA Query. Narzędzie to umożliwia łatwy dostęp do 
danych gromadzonych w różnego typu bazach danych (np. Sybase, Oracle, MS SQL 
Server itp.) za pomocą standardu OLE DB lub ODBC. W STATISTICA Query możemy za 
pomocą poleceń SQL wybierać rekordy (wiersze) z wielu tabel bazy danych. Zapytania 
budujemy w prostym środowisku graficznym, korzystając z intuicyjnych opcji menu 
i okien dialogowych, a odpowiednie polecenia SQL są automatycznie generowane przez 
STATISTICA Query. 
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System pozwala szybko i w prosty sposób tworzyć rozbudowane zapytania bez znajomości 
języka SQL, aczkolwiek użytkownicy znający SQL mogą także budować zapytania w try-
bie tekstowym. Można tworzyć jedno lub więcej zapytań do bazy danych, tak by dane były 
zwracane do jednego arkusza danych. Ponadto STATISTICA Query umożliwia operowanie 
na wielu połączeniach z wieloma źródłami danych. 

Opcjonalnie STATISTICA umożliwia pracę z bazą danych przy pomocy technologii IDP 
(In-Place Database Processing). Technologia ta została wprowadzona w celu ułatwienia 
dostępu do bardzo dużych zbiorów danych. IDP umożliwia asynchroniczny, bezpośredni 
dostęp do bazy danych (z możliwością wykorzystania przetwarzania rozproszonego, jeśli 
oferuje je serwer bazy danych) i pozwala uniknąć zapisywania na lokalnym dysku kopii 
wszystkich danych wymaganych do analizy w postaci pliku danych (importowania 
danych). Gdy korzystamy z IDP, serwer bazy danych generuje rekordy danych i przesyła je 
do STATISTICA, która jednocześnie przetwarza dane na stacji roboczej użytkownika. Tech-
nologia IDP może znacznie poprawić osiągi wydajnościowe STATISTICA w zadaniach 
dotyczących rozbudowanych projektów data mining i eksploracyjnej analizy danych. 

Skalowalność 
Rozwiązania z rodziny STATISTICA są skalowalne pod każdym względem:  
♦ liczby użytkowników – od wersji jednostanowiskowych po korporacyjne systemy 

wieloużytkownikowe z kontrolą dostępu i pracą przez Internet, 
♦ wielkości przetwarzanych danych – STATISTICA jest zoptymalizowana pod kątem 

szybkości wykonywanych analiz, specjalna technologia IDP pozwala na analizę 
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ekstremalnie dużych zbiorów danych bez konieczności tworzenia lokalnej kopii całego 
analizowanego zbioru, 

♦ zakresu procedur analitycznych – w każdym momencie można rozszerzyć licencję 
o dodatkowe metody analityczne, cały czas pracując w tym samym środowisku, bez 
konieczności zmiany interfejsu użytkownika i związanych z nim przyzwyczajeń. 

Przetwarzanie równoległe i rozproszone 
STATISTICA w wersji klient-serwer obsługuje przetwarzanie równoległe i rozproszone po 
stronie serwera. Technologia w pełni równoległego przetwarzania rozdziela zadania nie 
tylko pomiędzy wiele procesorów serwera, ale również na wiele komputerów, co radykal-
nie zwiększa wydajność w projektach o wysokich wymaganiach obliczeniowych, czy 
takich, w których wykorzystywane są wielkie zbiory danych.  

Programowalność i otwarta architektura 
Każdy z programów z rodziny STATISTICA ma wbudowane środowisko programistyczne 
STATISTICA Visual Basic (zgodne ze standardowym MS Visual Basic), które w pełni 
wykorzystuje zalety modelu obiektowego STATISTICA i umożliwia programowy dostęp do 
praktycznie każdego elementu i każdej funkcji programu. STATISTICA Visual Basic 
rozszerza standardową składnię języka Visual Basic o ponad 11 tysięcy nowych funkcji 
(w wersji 8 STATISTICA dodane zostały kolejne procedury), co daje bardzo rozbudowane 
i bogate środowisko programistyczne. Umożliwia ono tworzenie specjalizowanych syste-
mów analitycznych, które łączą potężne możliwości zoptymalizowanych procedur 
STATISTICA z różnymi rozszerzeniami i własnym interfejsem. Środowisko STATISTICA 
Visual Basic oferuje programiście elastyczny edytor i debugger, edytor okien dialogowych, 
a także przeglądarki dostępnych funkcji i obiektów. 

Programy STATISTICA Visual Basic można uruchamiać nie tylko w STATISTICA, lecz 
(dzięki zgodności ze standardami) także w innych środowiskach bazujących na konwen-
cjach Microsoft Visual Basic (np. MS Excel, MS Word lub w samodzielnych instalacjach 
Visual Basic). Należy zauważyć, że ta bogata biblioteka funkcji STATISTICA jest dostępna 
nie tylko dla aplikacji w języku Visual Basic (wbudowanego w program lub też innego), 
lecz również z dowolnego innego zgodnego środowiska programistycznego (np. C/C++, 
Java, Delphi). 

Rozwiązania StatSoft 

STATISTICA to rodzina aplikacji zapewniająca kompletne rozwiązania w zakresie analizy 
danych – najlepsze narzędzia analityczne, systemy korporacyjne z elementami pracy 
grupowej i kontroli dostępu oraz możliwością zdalnej pracy przez Internet, mechanizmy 
dostępu do baz i hurtowni danych oraz systemy rozpowszechniania informacji. Wybierając 
poszczególne produkty z rodziny STATISTICA, można zbudować rozwiązanie dostosowane 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html                  Copyright © StatSoft Polska 2008 
 

16 

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

do aktualnych potrzeb użytkowników. Poniższy schemat przedstawia uproszczoną archi-
tekturę rozwiązań opartych na oprogramowaniu STATISTICA. 

 

Narzędzia analityczne 
Każda z aplikacji analitycznych może pracować zarówno jako wersja jednostanowiskowa 
(na pojedynczym komputerze), w sieci (na wielu komputerach użytkowników), jak i może 
być elementem korporacyjnego systemu analizy danych. 

 

Zakres metod analitycznych oferowanych przez STATISTICA jest niezwykle bogaty. 
Metody analityczne zostały podzielone na różne programy, z których można zbudować 
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odpowiedni zestaw analityczny. Poszczególne programy z rodziny STATISTICA można 
łączyć w jednym pakiecie, który może z czasem być rozszerzany o dodatkowe moduły. 
Dzięki temu możemy mieć dostęp do bardzo wielu różnych metod analitycznych zawar-
tych w jednej aplikacji STATISTICA. 

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych aplikacji STATISTICA. 

 STATISTICA Pakiet Podstawowy PL 

STATISTICA Pakiet Podstawowy to obszerny zestaw najpopularniejszych metod statys-
tycznych, obejmujący: Statystyki opisowe, Tabele liczebności, Przekroje, Tabele wielo-
dzielcze, Korelacje, Testy parametryczne, ANOVA, Analiza regresji, Dopasowanie 
rozkładów, Testy nieparametryczne i Kalkulator prawdopodobieństwa. Zawiera pełne środo-
wisko STATISTICA: modyfikowalny interfejs, elastyczne narzędzia zarządzania wynikami 
i raportowania, interakcyjne narzędzia do tworzenia zapytań do baz danych (STATISTICA Query), 
wszechstronne narzędzia importu i eksportu danych, komplet narzędzi wizualizacji danych 
i wyników analiz (wysokiej jakości wykresów) oraz w pełni zintegrowany język programowania 
STATISTICA Visual Basic. 

  

 STATISTICA PL 

Zestaw STATISTICA zawiera wszystkie funkcjonalności programu STATISTICA Pakiet 
Podstawowy, a także moduły Modele Zaawansowane, Analizy Wielowymiarowe oraz 
Analiza Mocy Testów. 

 STATISTICA Modele Zaawansowane PL to szeroki wybór zaawansowanych narzędzi 
do budowy modeli liniowych i nieliniowych. Umożliwiają one wykorzystanie predyktorów 
ciągłych i jakościowych, uwzględnianie interakcji, tworzenie modeli hierarchicznych oraz 
automatyczny wybór modeli. Ponadto pozwalają obliczać komponenty wariancyjne, anali-
zować dane o postaci szeregów czasowych oraz stosować wiele innych metod. Moduł obej-
muje następujące grupy procedur: Ogólne modele liniowe (GLM), Uogólnione modele 
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liniowe i nieliniowe, Ogólne modele regresji, Szeregi czasowe i prognozowanie, Modele 
cząstkowych najmniejszych kwadratów, Algorytm NIPALS (PCA/PLS), Komponenty 
wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA, Analiza czasu przeżycia i awaryjności, 
Estymacja nieliniowa, Linearyzowana regresja liniowa, Analiza log-liniowa tabel licz-
ności, Modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH). 

 

 STATISTICA Analizy Wielowymiarowe PL to bogaty zestaw technik eksploracji da-
nych różnego typu, począwszy od analizy skupień, a skończywszy na wybranych metodach 
drzew klasyfikacyjnych, wraz z obszernym zestawem interakcyjnych narzędzi wizualizacji, 
służących do badania współzależności i występowania regularnych układów danych.  

Diagram drzewa
Pojedyncze wiązanie
Odległ. euklidesowa
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Moduł obejmuje następujące grupy procedur: Analiza skupień, Analiza czynnikowa, Ana-
liza składowych głównych i klasyfikacja, Analiza kanoniczna, Analiza rzetelności i pozycji, 
Drzewa klasyfikacyjne, Analiza korespondencji, Skalowanie wielowymiarowe, Analiza dys-
kryminacyjna, Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej (GDA). Przedstawiony powyżej 
wykres przedstawia przykładowy diagram drzewa będący wynikiem Analizy skupień. 

 STATISTICA Analiza Mocy Testów PL to specjalistyczne, a jednocześnie przyjazne 
dla użytkownika narzędzie do analizowania wszelkich aspektów mocy testów statystycz-
nych i wyznaczania liczności próby. Moduł ten obejmuje obszerny zestaw narzędzi ułat-
wiających takie zaplanowanie badań, aby wielkość próby odpowiadała ich celowi, a także 
analizy związane z obliczaniem mocy statystycznej i wielkości próby. STATISTICA Ana-
liza Mocy Testów wychodzi poza standardowe testy „braku różnic” i wykorzystuje także 
techniki bazujące na estymacji przedziałowej. 

 

 STATISTICA + QC PL 

Program STATISTICA + QC zawiera wszystkie funkcjonalności programu STATISTICA PL, 
a także moduły STATISTICA Karty Kontrolne, Analiza Procesu, Planowanie Doświadczeń 
i dodatkowe wielowymiarowe karty kontrolne. 

 STATISTICA Karty Kontrolne PL to narzędzie do tworzenia podstawowych i specja-
listycznych kart kontrolnych, które można łatwo i szybko wdrożyć do badania i monitoro-
wania praktycznie dowolnych procesów. Przykładem elastyczności modułu jest możliwość 
sterowania nim z poziomu innych aplikacji. Moduł STATISTICA Karty Kontrolne dyspo-
nuje opcjami automatyzacji i skrótami usprawniającymi rutynową pracę. Jest to wszech-
stronne narzędzie dla ISO 9000, ISO/TS 16949, TQM, Six Sigma i innych. Obejmuje 
następujące grupy procedur: Karty X-średnie i R, Np, P, U, C, Karta Pareto, Wskaźniki 
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zdolności procesu, Wskaźniki wykonania, Karta średniej ruchomej, Karta pojedynczych 
obserwacji, Karty EWMA, Karty z wartością nominalną, Karty z wartością docelową, 
Karty krótkich serii, Karty CuSum (sum skumulowanych), Testy wzorca przebiegu, Wielo-
wymiarowe karty kontrolne, Karty wieloźródłowe. 

Poniższy wykres to tzw. 6 wykresów utworzonych w STATISTICA Karty Kontrolne. 

6 wykresów z kartami X-średnie i R: Zmn1
    X-śr.: ,5E-15 (,5E-15); Sigma: ,90274 (,90274); n: 5,
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 STATISTICA Analiza Procesu PL to obszerna implementacja analizy zdolności 
procesu, analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (Gage R&R), analizy linio-
wości miernika, analizy Weibulla, planów badań wyrywkowych oraz estymacji komponen-
tów wariancyjnych układów z efektami losowymi.  

Moduł zawiera szeroki wybór procedur do obliczania wskaźników zdolności procesu dla 
danych zgrupowanych i niezgrupowanych (np. Cp, Cr, Cpk, Cpl, Cpu, K, Cpm, Pp, Pr, Ppk, 
Ppl, Ppu), granic tolerancji rozkładów normalnych i innych niż normalne, rysowania wykre-
sów zdolności procesu, generowania i analizowania eksperymentów powtarzalności i odtwa-
rzalności dla jednej lub wielu prób, badania mocy i analizę Weibulla niezawodności/czasu 
uszkodzeń, generowania jednostopniowych i sekwencyjnych planów badań wyrywkowych, 
a także analizy układów modeli mieszanych z czynnikami losowymi. 
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Badanie liniowości i błędu systematycznego miernika
Procent liniowości i błędu systemat.
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Liniowość miernika
Liniowość:      0,66       %liniowości:    13,17

Błąd system. miernika

Błąd sys.:     -0,05       %błędu sys.:     1,07

Statystyki regresji
R-kwadr.:       0,71       Błąd standardowy regresji:    0,24

Równanie regresji
Błąd systemat. = 0,74-0,13*Referencyjna

 

 STATISTICA Planowanie Doświadczeń PL to najpełniejszy zestaw procedur pla-
nowania i analizy doświadczeń wykorzystywanych w przemyśle, w badaniach rozwojowych 
i zapewnieniu jakości, rolnictwie, medycynie i wielu innych dziedzinach. Obejmuje plany: 2(k-p) 
z podziałem na bloki (włączając w to efektywne algorytmy poszukiwania planów 
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o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu), eliminacyjne (także Placketta-Burmana), 
3(k-p) z podziałem na bloki (także Boxa-Behnkena), równowartościowe, centralne kompozycyjne, 
kwadratów łacińskich, wg metody Taguchi, dla mieszanin i dla powierzchni trójkątnych, D-
i A-optymalne, wierzchołki i środki ciężkości dla ograniczonych powierzchni i mieszanin. 

Wart. mieszan. odniesienia
DV: GRUBOŚĆ; R^2=  ,9517;Popr:,8954

Model: Sześ.    niektóre skład. usunięto z pełnego modelu
(Wart. mieszaniny odniesienia w nawiasach w legendzie)

 A
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3,956028

6,996007

p=,05

Wartość bezwzględna standaryzowanej oceny efektu

ABC

AB(A-B)

(B)B

AB

BC

(C)C

AC

(A)A

 

STATISTICA Pakiet Podstawowy + QC PL 

STATISTICA Pakiet Podstawowy + QC zawiera wszystkie funkcjonalności programu 
STATISTICA Pakiet Podstawowy, a także moduły Karty Kontrolne, Analiza Procesu, 
Planowanie Doświadczeń i dodatkowe wielowymiarowe karty kontrolne. 

 STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe PL 

Program STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe jest wydajną, a zarazem łatwą 
w obsłudze aplikacją wykorzystującą najnowszą technologię i algorytmy tworzenia oraz 
wdrażania modeli bazujących na sieciach neuronowych. Dzięki niej nawet użytkownicy 
niebędący specjalistami w zakresie sieci neuronowych mogą wykorzystywać te techniki 
sztucznej inteligencji do rozwiązywania rozmaitych problemów analitycznych. Na wstępie 
użytkownik wybiera rodzaj zagadnienia, jakie będzie analizowane. Można wybrać spośród 
następujących opcji: 
♦ regresja (dla danych nietworzących szeregu czasowego), 
♦ klasyfikacja (dla danych niesekwencyjnych), 
♦ regresja szeregów czasowych, 
♦ klasyfikacja szeregów czasowych, 
♦ analiza skupień (z użyciem map Kohonena), czyli segmentacja. 

Do najważniejszych funkcji programu STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe należą 
m.in. zintegrowane narzędzia do wstępnego przetwarzania danych i wyników, automa-
tyczny projektant sieci, algorytmy uczące zbudowane na bazie najnowszych rozwiązań, 
w wysokim stopniu zoptymalizowane (w tym algorytm gradientów sprzężonych i BFGS), 
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możliwość wyboru funkcji aktywacji, funkcji błędu i złożoności sieci, możliwość kon-
struowania z sieci różnego typu zestawów sieci złożonych o praktycznie nieograniczonej 
wielkości, szeroki wybór narzędzi graficznych i statystycznych umożliwiających interak-
cyjną analizę eksploracyjną, pełna integracja z systemem STATISTICA. 

 

Wszystkie wyniki, wykresy, raporty itp. mogą być przetwarzane za pomocą narzędzi 
graficznych i analitycznych STATISTICA (np. w celu analizy reszt z wyników prognoz, 
tworzenia podsumowujących raportów itd.). Program jest w pełni zintegrowany 
z narzędziami STATISTICA do automatyzacji analiz. Opcjonalnie dostępny jest generator 
kodu w języku C. 

 STATISTICA Trees PL 

Program STATISTICA Trees jest doskonały dla analityków chcących przeprowadzać ana-
lizy data mining przy wykorzystaniu modeli drzew decyzyjnych. W programie tym znajdu-
je się część metod dostępnych także w STATISTICA Data Miner. Są to: Ogólne modele 
drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (G-Trees), Ogólne modele CHAID, drzewa inter-
akcyjne i wzmacniane. STATISTICA Trees umożliwia wykonywanie analiz z zastosowa-
niem algorytmu budowy drzew, które prowadzą do znalezienia zbioru logicznych 
warunków podziału typu „jeżeli, to”, pomagają jednoznacznie zaklasyfikować badane 
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obiekty. Mechanizm eksploracji drzewa jest bardzo przydatny przy szczegółowej analizie 
wyników. 

 

 STATISTICA MSPC PL (Multivariate Statistical Process Control) 

Program STATISTICA MSPC to kompletne narzędzie dla wielowymiarowego sterowania 
jakością procesów (Wielowymiarowe SPC, procesy wsadowe).  

Trajektoria zmiennej: Var5
Liczba partii: 30
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Dzięki niemu metody wielowymiarowe da się bezpośrednio zastosować dla złożonych 
procesów produkcyjnych i procesów wsadowych (okresowych, ang. batch processing), np. 
w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym i papierniczym. Program 
ten umożliwia przeprowadzanie analizy offline (po zakończeniu procesu), jak również 
analiz online (na bieżąco, w toku procesu). 

Zestaw Farmaceutyczny STATISTICA PL 

Specjalnie dla analityków zajmujących się zagadnieniami farmaceutycznymi przygotowa-
ny został pakiet analityczny składający się z trzech produktów: 
♦ Zestaw Walidacyjny – zbiór procedur statystycznych stosowanych przy walidacji pro-

cesów produkcyjnych, 
♦ Zestaw Profile Uwalniania – służy do porównywania profili uwalniania produktów 

leczniczych, 
♦ Zestaw Ocena Stabilności – pozwala zautomatyzować statystyczną ocenę zebranych 

w trakcie badań stabilności produktów leczniczych. 

Każdy z powyższych programów zawiera odpowiednio dobrane techniki i metody statys-
tyczne potrzebne przy analizach danych w przemyśle farmaceutycznym. Te narzędzia 
działające w środowisku STATISTICA automatycznie wykonują rutynowe działania zwią-
zane z analizowaniem danych i tworzą gotowe do wydruku raporty. W ramach wdrożenia 
oprogramowania oferujemy dostosowanie w podstawowym zakresie oraz wizytę naszego 
konsultanta w siedzibie zamawiającego.  

Programy te mają możliwość daleko idącego dostosowania samych analiz statystycznych 
czy też formy przedstawiania wyników do potrzeb konkretnego użytkownika (poza stan-
dardowym wdrożeniem możemy również przygotować dalej idące modyfikacje, można 
także rozszerzyć zakres dostępnych metod analitycznych poprzez dodanie kolejnych prog-
ramów z rodziny STATISTICA). Poza automatycznym generowaniem przygotowanych 
przez nas raportów, zawarte w pakiecie programy z rodziny STATISTICA pozwalają na 
wykonywanie także wielu innych analiz danych produkcyjnych. 

Ocena stabilności produktu leczniczego
Szacowany termin w miesiącach: 33.17
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 STATISTICA w Six Sigma 

STATISTICA jest platformą analityczną w pełni wspierającą metodykę Six Sigma nieza-
leżnie od wielkości i zakresu jej implementacji. W metodyce Six Sigma nacisk położony na 
pomiar i analizę zjawisk wymaga w pełni funkcjonalnego systemu do analizy danych. 
System STATISTICA zawiera wszystkie konieczne mechanizmy służące do zarządzania 
danymi, analizy danych i ich graficznej prezentacji w celu zapewnienia pracownikom na 
poziomie Green Belt, Black Belt, jak i Master Black Belt narzędzi do skutecznej eksplo-
racji danych, określania najbardziej istotnych dla badanego zjawiska czynników i podejmo-
wania decyzji w oparciu o wyniki analiz. Dzięki specjalnemu menu mamy szybki dostęp 
do analiz wykonywanych podczas kolejnych etapów zalecanych przez metodykę Six 
Sigma, określanych w skrócie DMAIC (Define – Definiuj, Measure – Mierz, Analyse – 
Analizuj, Improve – Poprawiaj, Control – Sprawdzaj). Dzięki temu, że STATISTICA składa 
się z wielu modułów analitycznych i można dobierać odpowiednie ich zestawy z dużą 
dowolnością, użytkownicy mogą mieć dostęp do wszystkich (lub wybranych) narzędzi ana-
litycznych stosowanych w Six Sigma, a także wielu innych dodatkowych technik takich, 
jak data mining czy QC mining (patrz poniżej – STATISTICA QC Miner). Zestawem, który 
zawiera wszystkie analizy danych wykonywane standardowo w podejściu Six Sigma jest 
oprogramowanie STATISTICA + QC. 

 

 STATISTICA VEPAC PL 

STATISTICA VEPAC (Szacowanie wariancji i precyzja) to kompletny zestaw technik 
służący do analizy danych otrzymanych w wyniku doświadczeń, na które wpływ miały 
zarówno efekty stałe, jak i losowe. Za pomocą tego programu otrzymujemy oceny składni-
ków zmienności (komponentów wariancyjnych) pozwalające na formułowanie precyzyj-
nych sądów, a jednocześnie umożliwiające porównywanie efektów stałych w przypadku 
wielu źródeł zmienności losowej. W programie VEPAC analiza alternatywna do ANOVA 
prowadzona jest na bazie ocen ograniczonej metody największej wiarygodności (Restricted 
Maximum Likelihood – REML). VEPAC uzupełnia zestaw produktów STATISTICA służą-
cych do analizy wariancji, takich jak: Ogólne modele liniowe, Uogólnione modele liniowe 
i nieliniowe, Planowanie doświadczeń (DOE) czy Komponenty wariancyjne. 
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Program STATISTICA VEPAC może być wykorzystywany w takich zastosowaniach ana-
lizy wariancji jak np.: 
♦ porównanie metod badawczych dwóch laboratoriów, w procesach produkcyjnych, 
♦ ocena różnic pomiędzy grupami w przypadku efektów stałych i losowych, 
♦ ocena czynników zmienności w procesach produkcji, 
♦ ocena zmienności powodowanej przez miernik, operatora, produkt i inne czynniki. 

 STATISTICA Data Miner PL 

STATISTICA Data Miner to kompletny zestaw narzędzi data mining, zaprojektowany tak, 
aby umożliwić łatwe i szybkie wykonywanie analiz danych i stosowanie wyników we 
wspomaganiu podejmowania decyzji. STATISTICA Data Miner jest łatwym w użyciu, 
a jednocześnie bardzo wydajnym narzędziem do realizacji wszystkich etapów wydo-
bywania z danych użytecznej wiedzy: począwszy od pobierania danych z baz i hurtowni 
danych, poprzez etap czyszczenia i transformacji danych, wykonywanie analiz danych, 
a na tworzeniu raportów skończywszy.  

System STATISTICA Data Miner jest wyposażony w bardzo bogaty wybór metod anali-
tycznych, zarówno wbudowanych w gotowe projekty data mining (szeroki wybór predefi-
niowanych, gotowych do użycia projektów dla różnego typu zagadnień), jak i dostępnych 
do budowy własnych projektów. STATISTICA Data Miner zawiera pełną funkcjonalność 
programów: STATISTICA Pakiet Podstawowy, Modele Zaawansowane, Analizy Wielowy-
miarowe, Automatyczne Sieci Neuronowe (z generatorem kodu C), Trees i Analiza Mocy 
Testów, składnik IDP, a przede wszystkim kilkanaście specjalnie zaprojektowanych 
modułów data mining. 

Specjalne środowisko graficzne tworzenia projektów analitycznych (patrz poniżej) bazuje 
na konwencji przeciągnij i upuść, dzięki czemu tworzenie projektów data mining jest 
intuicyjne, a praca z systemem nie wymaga długich przygotowań. Sprawia to, że z systemu 
STATISTICA Data Miner korzystać mogą nawet nowicjusze. Jest on jednocześnie wysoce 
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elastyczny i dostosowywalny. Jak widać poniżej, obszar roboczy w STATISTICA Data 
Miner podzielony jest na cztery sekcje. Podział ten odpowiada czterem etapom projektów 
data mining. 

 

W jednym projekcie data mining mamy możliwość stosowania różnych technik i modeli. 
Po opracowaniu gotowych modeli STATISTICA Data Miner oferuje elastyczne narzędzia 
do wdrażania i stosowania modeli, zintegrowane ze środowiskiem tworzenia projektów, 
które umożliwia sterowanie przetwarzaniem danych w obiektach analizy (węzłach) za 
pomocą poręcznych, zgodnych ze standardami przemysłu informatycznego skryptów 
STATISTICA Visual Basic. 

Dane przetwarzane w STATISTICA mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. System 
STATISTICA Data Miner cechuje łatwość w korzystaniu z danych zewnętrznych. Mamy 
możliwość podłączenia różnych źródeł danych, tak że jakakolwiek zmiana danych na wejściu 
powoduje przeliczenie całego projektu, tak aby wyniki odpowiadały aktualnym danym. 

Wielkość danych przetwarzanych przez systemy STATISTICA jest praktycznie nieograni-
czona. Specjalne techniki data mining w STATISTICA Data Miner są zoptymalizowane pod 
kątem przetwarzania olbrzymich zbiorów danych. 

W jednym projekcie data mining możemy używać różnych technik i modeli. Stosowanie 
modeli dla nowych danych jest w STATISTICA Data Miner bardzo wydajne, dzięki zasto-
sowaniu przenaszalnego, bazującego na XML, języka PMML (Predictive Models Markup 
Language), który można stosować zarówno dla modeli klasyfikacyjnych, jak i regresyj-
nych. Raz oszacowane modele mogą być później wielokrotnie stosowane dla nowych 
danych. Możemy także na bieżąco modyfikować ich parametry w miarę napływu danych. 
Oprócz języka PMML projekty i szacowane modele możemy zapisywać w postaci kodu 
w językach programowania SVB (zgodnym ze standardowym Visual Basic) oraz C/C++. 
Dzięki temu analizy przeprowadzane w STATISTICA Data Miner mogą być wykorzysty-
wane także w innych aplikacjach. Najczęstszym jednak zastosowaniem dla modeli 
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zapisywanych w tych różnych językach jest ich ponowne wykorzystanie w projektach data 
mining w STATISTICA Data Miner. Zapisane wcześniej analizy mogą być wstawiane do 
przestrzeni projektowej jako nowe węzły i łączone z pozostałymi elementami projektu. 

 
STATISTICA Data Miner zawiera kilkanaście specjalnie zaprojektowanych modułów data 
mining: 
♦ Interakcyjne drążenie danych: Zadaniem tego modułu jest umożliwienie jednoczes-

nego tworzenia tabel i wykonywania graficznej, eksploracyjnej analizy danych, tak aby 
można było szybko przyjrzeć się rozkładowi badanych zmiennych, ich związkom 
z innymi zmiennymi i wykrycia obserwacji należących do konkretnych grup. 

♦ Automatyczne sieci neuronowe to kompletne, korzystające z technik sztucznej inte-
ligencji narzędzia modelowania i prognozowania. Metody dostępne w STATISTICA 
Automatyczne Sieci Neuronowe znajdują tu zastosowanie w projektach data mining.  

♦ Analiza składowych niezależnych służy do filtrowania sygnałów za pomocą dobrze 
sprawdzonej i niezawodnej techniki statystycznej znanej jako Independent Component 
Analysis (ICA). Zastosowana implementacja tej metody pozwala rozwiązywać proble-
my separacji sygnałów metodami jednoczesnego wyodrębniania i deflacji, wstępnie 
przetwarzać dane, a także stosować rozwiązanie dla nowych danych. 

♦ Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich to metody uczenia bez nauczy-
ciela (nieukierunkowane), stosowane do rozpoznawania wzorców i segmentacji, dla 
których można jednak zastosować metody wdrażania zazwyczaj wykorzystywane 
w modelach predykcyjnych. Skupienia mogą być definiowane w oparciu o wartości 
zmiennych ciągłych (liczbowych, ilościowych) i skategoryzowanych (jakościowych). 

♦ Analiza koszykowa jest implementacją tzw. „algorytmu wykrywania a priori” (poszu-
kiwania) reguł powiązania typu: „klienci, którzy zamówili produkt A, często za-
mawiają produkt B lub C”, „pracownicy, którzy dobrze oceniają rozwiązanie X, 
również często narzekają na rozwiązanie Y, ale zadowala ich rozwiązanie Z”. Moduł 
ten umożliwia przetwarzanie olbrzymich zbiorów danych w poszukiwaniu powiązań 
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(współzależności), z wykorzystaniem zdefiniowanych wstępnie wartości progowych 
do wykrywania. 

♦ Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (G-Trees): Moduł ten zawie-
ra kompletną implementację metod CART®. Program ma bardzo wiele opcji steru-
jących budową drzew, przycinania, jak i wyboru najlepiej dopasowanego rozwiązania. 

♦ Ogólne modele CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) to jedna z naj-
starszych metod drzew klasyfikacyjnych. CHAID buduje drzewa, w których z węzłów 
mogą wychodzić więcej niż dwie gałęzie i wykonuje to za pomocą algorytmu, który 
nadaje się zwłaszcza do analizy dużych zbiorów danych.  

♦ Drzewa interakcyjne (C&RT, CHAID) W tym module budowane są (rosną) automa-
tycznie lub za pomocą algorytmu sterowanego regułami i kryteriami określonymi przez 
użytkownika, poprzez interaktywny, graficzny interfejs, lub obydwoma metodami.  

♦ Drzewa wzmacniane: Moduł ten pozwala zastosować wzmacnianie (boosting) do za-
dań predykcyjnego data mining. Użytkownik może sterować procedurą budowy mode-
lu, na każdym jej etapie dostępne są szczegółowe podsumowania, pozwalające obser-
wować i oceniać postęp uzyskiwany na każdym kroku estymacji.  

♦ Losowy las (regresja i klasyfikacja) służy do budowy złożonych modeli klasyfikacji 
i regresji. Jest szczególnie odpowiedni dla skrajnie dużych liczb predyktorów. 
STATISTICA Losowy las jest realizacją algorytmu Random Forest opracowanego przez 
Breimana. STATISTICA Losowy las daje użytkownikowi pełną kontrolę nad kluczo-
wymi ustawieniami procedury dopasowania modelu.  

♦ Uogólnione modele addytywne to implementacja metod rozwiniętych i spopularyzo-
wanych przez Hastiego i Tibshiraniego. W programie można stosować wiele rozkła-
dów dla zmiennej zależnej. Podobnie wiele funkcji wiążących (ang. link function) 
może być użytych do opisu zależności zmiennej zależnej od predyktorów.  

♦ MARSplines (Multivariate Adaptive Regression Splines – Wielozmienna regresja 
adaptacyjna z użyciem funkcji sklejanych) jest implementacją uogólnienia techniki 
służącej do rozwiązywania zarówno problemów regresyjnych, jak i klasyfikacyjnych, 
w których celem jest znalezienie wartości zmiennych wyjściowych (zależnych) na pod-
stawie zmiennych wejściowych (predykcyjnych).  

♦ Inne metody uczenia maszyn (Machine Learning) to zestaw zaawansowanych metod 
modelowania dla zagadnień regresyjnych i klasyfikacyjnych przy wielu zmiennych 
niezależnych (predyktorach) i zależnych. Te metody to:  
− wektory nośne (Support Vector Machines), 
− naiwny klasyfikator Bayesa, 
− K-najbliższych sąsiadów (K-Nearest Neighbors). 

♦ Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych: W tym module można szybko wygene-
rować predykcje jednego lub wielu uprzednio zbudowanych modeli zapisanych w stan-
dardowym formacie PMML (Predictive Model Markup Language).  
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♦ Dobroć dopasowania, klasyfikacji, predykcji (Goodness of fit). Przeznaczeniem tego 
modułu jest ocena modeli predykcyjnych, zarówno zmiennych zależnych ciągłych, jak 
i skategoryzowanych. Obliczane są różne statystyki dobroci dopasowania na podstawie 
przewidywanych i obserwowanych wartości lub klasyfikacji. Powstaje też wiele 
podsumowujących wykresów ilustrujących wyniki badania. 

♦ Dobór i eliminacja zmiennych umożliwia przeprowadzanie automatycznego doboru 
podzbiorów zmiennych ze skrajnie dużych zbiorów danych lub baz danych, połączo-
nych w celu zdalnego przetwarzania (IDP). Może on operować na praktycznie 
nieograniczonej liczbie zmiennych; można sprawdzić dosłownie miliony zmiennych 
wejściowych w celu wyszukania predyktorów dla zagadnień regresyjnych lub klasyfi-
kacyjnych.  

♦ Łączenie klas (grup) do predykcyjnego data mining jest metodą przetwarzania 
predyktorów jakościowych o dużej liczbie kategorii.  

 STATISTICA QC Miner (Quality Control Miner) PL 

STATISTICA QC Miner został zaprojektowany do monitorowania procesów tak, aby 
nie tylko wykrywać problemy związane z jakością, ale także by je przewidywać, a co za 
tym idzie móc im przeciwdziałać. STATISTICA QC Miner to specjalne narzędzie będące 
połączeniem znanych narzędzi statystycznego sterowania jakością (SPC) z zaawansowaną 
technologią data mining i QC mining (czyli technikami data mining w sterowaniu 
jakością). STATISTICA QC Miner zawiera pełną funkcjonalność modułów STATISTICA do 
sterowania i udoskonalania jakości (Karty Kontrolne, Analiza Procesu i Planowanie 
Doświadczeń) oraz STATISTICA Data Miner, umożliwiając wykrywanie ukrytych trendów, 
wskazywanie przyczyn obserwowanych zależności i wzorców.  
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System zawiera zaawansowane i w pełni zautomatyzowane narzędzie do predykcji zacho-
wania charakterystyk procesów w przyszłości w oparciu o sieci neuronowe. Oferuje 
również możliwość zaproponowania nastaw procesu produkcyjnego, tak aby uzyskać 
założone parametry produktu końcowego. 

 STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL) PL 

STATISTICA SAL wykorzystuje szereg najnowszych technik analitycznych przeznaczo-
nych do znajdowania w zbiorach danych reguł, jakim podlegają „koszyki zakupów”. 
Program ten można traktować jako rozszerzenie technik dostępnych w Analizie koszykowej 
zawartej w STATISTICA Data Miner. STATISTICA SAL pomaga w następujących 
analizach: 
♦ wykrywanie reguł asocjacji (ustalanie reguł, które produkty kupowane są razem), 
♦ analiza sekwencji (badanie, w jakiej kolejności zjawiska zachodzą po sobie), 
♦ analiza skojarzeń (dzięki niej można, np. analizując dane dotyczące klientów, wnios-

kować o tym, co będą oni chcieli kupić, bazując na informacjach o wcześniejszych ich 
zakupach). 
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STATISTICA SAL stanowi doskonałe rozszerzenie pakietu STATISTICA Data Miner, może 
też działać samodzielnie. 

Systemy korporacyjne 

Każde z wyżej opisanych narzędzi analitycznych STATISTICA może działać na po-
jedynczym komputerze lub w systemach sieciowych, na wielu stacjach roboczych. 
W takim przypadku każdy z analityków ma do dyspozycji odpowiedni zestaw narzędzi 
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analitycznych. Łącząc wszystkie lub wybrane narzędzia analityczne z jednym z niżej 
opisanych systemów korporacyjnych, otrzymujemy rozwiązanie, które nie tylko pozwala 
na korzystanie z odpowiednich narzędzi analitycznych przez wielu użytkowników, ale 
także organizuje wspólną pracę różnych osób. W szczególności systemy korporacyjne 
STATISTICA pozwalają wielu użytkownikom korzystać ze wspólnych szablonów zapytań 
do baz danych, analiz, raportów przechowywanych w jednym miejscu z zapewnieniem 
kontroli dostępu itp. 

 STATISTICA Enterprise PL 

STATISTICA Enterprise to specjalna wersja STATISTICA przeznaczona do wykorzystania 
przez zespoły ludzi, pracujących wspólnie i potrzebujących wygodnego, wydajnego i bez-
piecznego środowiska do analizy danych i raportowania. Ponieważ STATISTICA Enterprise 
łączy w sobie narzędzia do przeprowadzenia całego procesu przekształcania surowych 
danych w użyteczną wiedzę, nazywamy go zintegrowanym systemem analizy danych. 
Poglądowy schemat działania systemu i główne role użytkowników przedstawia poniższy 
rysunek. 
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W skład systemu wchodzą: 
♦ centralna baza danych, 
♦ 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). 

Rdzeniem zintegrowanego systemu jest centralna baza danych. Możemy w niej przecho-
wywać: 
♦ wyniki pomiarów właściwości procesu i towarzyszące im dodatkowe informacje (ety-

kiety), 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 ta jest potem automatycznie przenoszona na 
wszystkie stanowiska, nie trzeba obchodzić każdego komputera i zmieniać na nim usta-
wień. 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 
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korzystać z szablonów analizy przygotowanych przez specjalistów od analizy danych 
i wdrożonych w STATISTICA Enterprise, niż własnoręcznie określać i uruchamiać analizę 
w zwykłym (tj. niewbudowanym w system) programie do analizy danych.  

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 bardzo wygórowane 
wymagania dotyczące jego zawartości, ale również bezpieczeństwa danych i monitoro-
wania wszelkich zmian. Przykładowy raport przedstawia rys. 2. 
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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 (przykładowo przygotowanie zestawienia podsumowującego w jednej z firm far-
maceutycznych przed wdrożeniem systemu bazującego na STATISTICA Enterprise trwało 
40 godzin, a po wdrożeniu 5 min!). 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 upraw-
nień 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 
z 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. 

 STATISTICA Enterprise/QC PL 

zaprojektowano dla potrzeb sterowania jakością i optymalizacji jakości z uwzględnieniem 
wymagań m.in. TQM, ISO 9000, ISO/TS 16949 i Six Sigma. System ten łączy w sobie 
najwyższej jakości technologię integracji systemów z elastycznością i skalowalnością 
zaimplementowaną tak, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb użytkowników, modyfi-
kację i rozszerzanie go przy użyciu kreatorów (system można stosować dla pojedynczych 
procesów produkcyjnych, jak i globalnie dla całej korporacji). 

System oferuje środowisko pracy użytkownika zależne od uprawnień pracownika i jego 
roli w organizacji. Inżynierom oferuje pełny zestaw narzędzi analitycznych, kierownictwu 
bogate możliwości raportowania, a operatorom proste i odporne na pomyłki środowisko 
monitorowania procesu. 

Zastosowania STATISTICA Enterprise 

Najłatwiej dostrzec potrzebę zintegrowanego systemu analizy danych w zastosowaniach 
związanych z jakością produkcji lub usług. W tej dziedzinie normy (np. ISO 9000, ISO/TS 
16949) oraz strategie zarządzania (Six Sigma, TQM) wymagają stosowania metod statys-
tycznych i korzystania z nich nieomal przez wszystkich pracowników. Analizy powinny 
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być wykonywane na bieżąco w toku procesu. Takie wymagania dokładnie odpowiadają 
możliwościom STATISTICA Enterprise. 

 

 

Są zastosowania (np. dotyczące projektowania i produkowania leków), w których musimy 
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych, uniemożliwić fałszowanie wyników oraz 
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dokumentować wszystkie działania użytkownika, w szczególności zmian dokonywanych 
w specyfikacjach analiz i raportów. Te wymogi spełnia STATISTICA Enterprise Com-
pliance Edition, a spełnienie ich w inny sposób jest trudne i w praktyce wymaga zbudo-
wania analogicznego systemu we własnym zakresie. 

 STATISTICA MAS 

STATISTICA Monitoring and Alerting Server (MAS) rozszerza STATISTICA Enterprise/QC 
o scentralizowane i zautomatyzowane narzędzia monitorowania wielu właściwości proce-
sów i produktów. Bieżące monitorowanie to automatyczna, efektywna metoda równo-
czesnego monitorowania wielu krytycznych parametrów oraz dostarczania odpowiednich 
informacji o stanie procesu osobom o właściwych kompetencjach. 

STATISTICA MAS wykorzystuje STATISTICA Enterprise/QC, a w szczególności jego 
funkcje zarządzania metadanymi i współpracy z systemami bazodanowymi, do definiowa-
nia i operowania na właściwościach oraz określania analiz wykonywanych na parametrach 
procesów i produktów. Monitoring and Alerting Server może współpracować z różno-
rodnymi systemami zbierania i gromadzenia danych (m.in. transakcyjnymi bazami danych, 
systemami LIMS). 

Do bieżącego monitorowania procesów można wykorzystywać procedury statystyczne 
różnych programów z rodziny STATISTICA. 

 

Użytkownik MAS określa warunki i zdarzenia, których wystąpienie powoduje podjęcie 
pewnych działań. Definicja zdarzenia może być prosta (np. przekroczenie granicy kon-
trolnej), albo bardzo skomplikowana (np. w wyniku zastosowania modelu uzyskano pewną 
prognozę wartości parametru). Dla każdej monitorowanej właściwości system MAS 
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pozwala określić konkretne działanie. W przypadku wystąpienia zdarzenia system wyko-
nuje jedną lub wiele operacji (w zależności od rodzaju zdarzenia i badanej właściwości). 
W szczególności system może wysłać informacje pocztą elektroniczną lub SMS do 
zainteresowanych osób. 

 

 PROCEEDTM 

PROCEED to system korporacyjny w ofercie StatSoft, który powstał dzięki współpracy 
z firmą Caterpillar. Połączenie doświadczenia w analizie danych StatSoft Inc. oraz 
doświadczenia firmy Caterpillar w dziedzinie produkcji doprowadziło do uzyskania 
wyjątkowego i unikalnego rozwiązania pozwalającego radzić sobie z różnymi problemami, 
niekiedy przerastającymi nawet podejście Six Sigma. PROCEED pozwala m.in. z powo-
dzeniem modelować i przewidywać procesy produkcyjne. Obok specjalnie zaprojekto-
wanych narzędzi wykorzystuje on sprawdzone już rozwiązania oferowane przez StatSoft: 
STATISTICA Enterprise/QC, WebSTATISTICA oraz STATISTICA Document Management 
System. 

STATISTICA MultiStream 

STATISTICA MultiStream jest pakietem umożliwiającym tworzenie i implementację efek-
tywnych metod monitorowania i sterowania zaawansowanymi wielowymiarowymi pro-
cesami produkcyjnymi. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o wszystkich procesach 
przemysłowych. STATISTICA MultiStream pozwala m.in. przełożyć dane o procesach 
produkcyjnych, gromadzonych w specjalistycznych bazach danych, na poziom wielowy-
miarowego, predykcyjnego sterowania procesami czy na poziom operacyjnych systemów 
doradczych. 

Dotychczas opracowano wersje systemu STATISTICA MultiStream dla takich zastosowań 
jak: przemysł farmaceutyczny, zakłady energetyczne czy obróbka rud metali. 

STATISTICA MultiStream jest efektem ponad dwudziestoletniego doświadczenia firmy 
StatSoft w dziedzinie implementacji podstawowych i zaawansowanych metod analizy da-
nych, sterowania jakością procesów, jak również metodyki data mining na rynku przemys-
łowym całego świata. STATISTICA MultiStream jest rozwiązaniem korporacyjnym, zbudo-
wanym na bazie niezawodnej sieciowej architektury klient-serwer. Zapewnia centralne 
administrowanie i zarządzanie wdrażanymi modelami oraz udostępnia najnowocześniejszą 
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metodykę analizy „podstawowych przyczyn” i predykcyjnego data mining. Dodatkowo 
rozwiązanie to posiada wbudowany systemem zarządzania dokumentami. 

STATISTICA MultiStream dostarcza szerokiego zestawu narzędzi pozwalających na 
znajdowanie i wdrażanie metod umożliwiających rozwiązywanie różnorakich problemów 
w zakładach przemysłowych. Są to m.in.: 
♦ automatyczna, nieliniowa analiza podstawowych przyczyn i doboru cech w przypadku 

tysięcy parametrów, wskazująca jednoznacznie, które z nich mogą być odpowiedzialne 
za problemy pojawiające się w danym procesie,  

♦ automatyczna i interakcyjna analiza pozwalająca na określenie, które parametry oraz 
procesy odbiegły od swojego standardu funkcjonowania w określonym odcinku 
czasowym,  

♦ zaawansowane modele liniowe i nieliniowe umożliwiające tworzenie czułych układów 
wielowymiarowej kontroli stabilności oraz wykrywania odchyleń,  

♦ zaawansowane algorytmy data mining do predykcji i optymalizacji kluczowych wskaź-
ników wydajności i jakości. 

Nie ma innego dedykowanego rozwiązania, które łączyłoby najbardziej zaawansowane 
techniki analityczne z pomocą przy znaczącym rozszerzeniu zakresu sterowania 
złożonymi, w pełni zautomatyzowanymi procesami. 

 WebSTATISTICA Server 

jest w pełni skalowalnym internetowym systemem udostępniania i analizy danych w skali 
całej organizacji. Umożliwia on zdalne uruchamianie STATISTICA w ramach przeglądarki 
internetowej (wszystkie obliczenia są wykonywane na serwerze), a także szybki i łatwy 
dostęp do danych, raportów i narzędzi analitycznych z praktycznie każdego komputera 
połączonego z Internetem. Pozwala to na współpracę osób z tego samego biura, jak i z róż-
nych kontynentów. 

 

System ten w pełni wykorzystuje wielowarstwową architekturę klient-serwer. 
WebSTATISTICA wykorzystuje przetwarzanie rozproszone i wielowątkowość, co pozwala 
optymalnie wykonywać bardzo duże zadania obliczeniowe. Technologia ta umożliwia 
szybkie wykonanie nawet bardzo dużych projektów, z pełnym wykorzystaniem wielu 
procesorów serwera lub wielu serwerów pracujących równolegle. 
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WebSTATISTICA może współpracować z wieloma popularnymi serwerami WWW 
(np. Apache lub IIS) i istniejącymi protokołami zabezpieczeń (firewall), zgodnie z wy-
mogami korporacyjnymi. Z systemu można korzystać z każdego komputera na świecie 
połączonego z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Nie ma także ogra-
niczeń związanych z systemem bazy danych i platformą, na której on pracuje. 
WebSTATISTICA Server może pracować na danych pochodzących ze wszystkich 
popularnych systemów baz danych. 

System WebSTATISTICA jest oferowany jako kompletne rozwiązanie, zawierające 
funkcjonalność poszczególnych produktów z rodziny STATISTICA lub ich kombinacji, po-
cząwszy od STATISTICA Pakiet Podstawowy, a skończywszy na systemach STATISTICA 
Enterprise czy PROCEED. Rozwiązanie to jest gotową do instalacji aplikacją, z w pełni 
funkcjonalnym graficznym środowiskiem użytkownika. Zawiera także narzędzia 
programistyczne umożliwiające dostosowywanie elementów systemu i jego rozbudowę. 

Rozpowszechnianie wiedzy i raportowanie - WebSTATISTICA Knowledge Portal oraz 
Interactive Knowledge Portal 

WebSTATISTICA Knowledge Portal to system dostarczania informacji w Internecie lub 
Intranecie, umożliwiający pracownikom i klientom korzystanie z wyników analiz i rapor-
tów (także tym, którzy nie dysponują żadnym programem z rodziny STATISTICA). Jest 
wydajnym narzędziem do rozpowszechniania informacji, dzięki któremu osoby o odpo-
wiednich uprawnieniach łatwo uzyskują wydajny dostęp do potrzebnej im wiedzy, prezen-
towanej w formie raportów (tworzonych na podstawie określonych wcześniej szablonów 
analiz) udostępnionych w Intranecie lub Internecie. WebSTATISTICA Knowledge Portal 
zawiera generator raportów, za pomocą którego można tworzyć raporty sformatowane 
według życzeń użytkownika. Ponadto możemy ustalić, jak często raporty będą odświeżane.  

Interaktywna odmiana systemu: WebSTATISTICA Interactive Knowledge Portal umożliwia 
dodatkowo: 
♦ definiowanie przez użytkownika nowych raportów, 
♦ aktualizowanie raportów na życzenie, 
♦ uruchamianie zapytań do baz danych, 
♦ wykonywanie własnych analiz, 
♦ drążenie danych i tworzenie przekrojów wielowymiarowych danych. 

 Zarządzanie dokumentami - STATISTICA Document Management System 

to kompletny, skalowalny system do zarządzania wszelkiego typu dokumentami zapi-
sanymi w formie elektronicznej (nie tylko dokumentami STATISTICA, ale również innymi 
dokumentami używanymi w organizacji). Produkt ten umożliwia sprawne, wydajne i bez-
pieczne operowanie dokumentami różnych typów, szybkie odnajdywanie dokumentów, 
udostępnianie, przeszukiwanie ich zawartości, a także przeglądanie dokumentu, jego 
edycję (rejestrując przy tym proces edycji i odpowiednio zarządzając kolejnymi 
wersjami) itp. 
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STATISTICA Document Management System pozwala na zapisanie dokumentu do bez-
piecznej bazy danych. Po każdej edycji dokumentu tworzona jest jego nowa wersja, z którą 
powiązane są metadane zawierające informację o czasie i osobie wprowadzającej zmiany. 
W trakcie edytowania dokumentu tworzona jest jego nowa wersja, której nadawany jest 
odpowiedni certyfikat autentyczności i podpis elektroniczny. Dokumenty i ich nowe wersje 
mogą wymagać zatwierdzenia przez odpowiednie osoby, z podaniem okoliczności i celu 
edycji dokumentu. Dokumenty można także zabezpieczyć przed jakąkolwiek dalszą 
edycją, bądź tworzeniem nowych wersji.  

Produkt ten jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zgodności z uregulowaniami norm 
ustalających sposób zarządzania dokumentami, np. FDA 21 CFR Część 11, czy ISO 9000, 
9001, 1400. 

StatSoft Polska 

StatSoft Polska jest działającym od 1995 roku biurem amerykańskiej firmy StatSoft Inc., 
która ma już ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie systemów analitycznych 
i związanych z nimi usług. Główną domeną działalności StatSoft Polska jest szeroko 
rozumiana analiza danych. Profesjonalne oprogramowanie analityczne STATISTICA oraz 
kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe realizowane przez doświadczonych specja-
listów stanowią gwarancję zadowolenia klientów. Niniejszy artykuł jest poświęcony 
rozwiązaniom opartym na oprogramowaniu STATISTICA. 

Kursy organizowane przez StatSoft Polska przeznaczone są dla wszystkich, którzy 
w krótkim czasie chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy 
danych (statystycznej, data mining) w różnych dziedzinach i zastosowaniach oraz obsługi 
programów z rodziny STATISTICA. StatSoft Polska organizuje regularnie odbywające się 
szkolenia otwarte w Krakowie (obecnie jest już ponad 40 różnych tematów do wyboru), 
a także kursy na zamówienie, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb 
zamawiającego. Szczegółowe informacje o szkoleniach, a także opinie uczestników można 
znaleźć na stronie internetowej www.StatSoft.pl/kursy.html. 

StatSoft Polska oferuje usługi konsultingowe w zakresie analizy danych i budowy syste-
mów analitycznych. Mogą one obejmować bardzo szeroki zakres zagadnień, np. analizę 
zgromadzonych danych, budowę modeli analitycznych, opracowanie i implementację 
kompletnych systemów analitycznych (od zbierania i gromadzenia danych, przez zaprojek-
towanie szablonów analiz, po automatyczne generowanie raportów), doradztwo w zakresie 
gromadzenia i analizy danych, tworzenie dedykowanych aplikacji działających w środo-
wisku STATISTICA i wykorzystujących jej unikalne właściwości analityczne. Do StatSoft 
Polska może zwrócić się każdy, kto chce zasięgnąć porady w zakresie analizy danych lub 
chce skorzystać z pomocy naszych doświadczonych specjalistów. Więcej informacji 
o usługach konsultingowych StatSoft Polska, np. opinie o wybranych wdrożeniach, można 
znaleźć na stronie www.StatSoft.pl/konsulting.html. 


