W y b r a n i k l i en c i StatS oft
3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG „TEST” HR, Agencja Konsultingowa Sedlak&Sedlak, Agencja Oceny Technologii Medycznych,
Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, AGORA, AIG Bank Polska, AIG Credit, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Leona Koźmińskiego,
Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademia
Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Alcatel-Lucent Polska, Alima-Gerber, Alma Market, ALSTOM Power, Altana Pharma Service, Altkom Akademia, Aluminium Konin -Impexmetal, Amica Wronki, Anica System, ANPHARM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, Archigraph, ASH Perfect, ASTER, AstraZeneca Pharma Poland, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, AXACOM, Axel Springer Polska, Bahlsen Sweet, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Bank BPH, Bank Gospodarki
Żywnościowej, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK, Baxter Terpol, BERGER, Betacom, BIATEL Systemy Komputerowe, BIAZET, Biebrzański Park Narodowy, Biofarm,
Biogran GmbH, BIOTON, Biotronik Polska, Biuro Informacji Kredytowej, Boehringer Ingelheim, Bosch Układy Hamulcowe, BOT Elektrownia „OPOLE”, BOT Elektrownia Bełchatów, BP Polska, BPH Bank Hipoteczny, BRAINSTORM LAB, BRE Bank, Bridgestone Poland, Brilliant,
BSO Polska, BST Safety Textiles, Bumar, Cadbury Polska, Calsonic Kansei Poland, CAN-PACK, Caterpillar Logistics Services Polska, Cegedim Group Poland, CELON PHARMA, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Centralny Ośrodek
Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, Centrum Badań Ekologicznych PAN, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Centrum Psychologii Zdrowia, Centrum RehabilitacjiI, Ceramika Paradyż, Change, Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy, Coats
Polska, Coca-Cola Beverages Polska, Colgate-Palmolive Poland, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ComArch, ComputerLand, Comset, CPP Toruń-Pacific, Crom Polska, Crown Packaging Polska, Delphi Polska
Automotive Systems, Diagnostyka, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Dom Finansowy QS, DRO-KONSULT, Duni AB, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, EGIS Polska, Electropoli Galwanotechnika, Elektrociepłownie Warszawskie, Elektrownie Szczytowo-Pompowe, eMarket, EMO-FARM, ENEA Operator, EnergiaPro Gigawat, ENION Energia, EPC, Ergo Multimedia, ETISOFT, Euro RSCG Marketing House, Euromarket Spółka z o.o., Europejski Fundusz
Leasingowy, Everen, Fabryka Kotłów RAFAKO, Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok, Fabryka Mebli Biurowych MDD, Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” Łódź, Fabryka Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX”, FADO, Farmacetyczny Zakład NaukowoProdukcyjny „BIOCHEFA”, Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm, Faurecia Wałbrzych, FER-BELMA, Firma Oponiarska Dębica, Flextronics International Poland, Foodcare, Form-Plast, Fortis Bank Polska, FSP GALENA, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, Fundacja
Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi, Fundusz Mikro, GBS - General Banking Services, Gdański Uniwersytet Medyczny, GE Money Bank, Geant Polska, Gebo Technika, Gemius, Generali T.U., GETIN Bank, Gillette Poland, GKN Driveline Polska, GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Instytut Górnictwa, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Statystyczny, Goodyear Dunlop Tires Polska, Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości, Górażdże
Cement w Choruli, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Grupa 24, Grupa Hoteli WAM, Grupa LOTOS, Grupa Wydawnicza INFOR, GSK Commercial Siedziba w Warszawie, GTX Hanex Plastic, Guss-Ex, Hamida
Pharma Poland Spółka z o.o., Health Data Management, HERBAPOL-Lublin, Hochland Polska, HRK, HSV - Polska, HTA Consulting, Huhtamaki Polska, Huta Królewska, Hyperion Systems Engineering, ICN Polfa Rzeszów, IKEA Trading Services, IMPAQ, IMS Poland Ltd., Indesit
Company Polska, Inform-Tech, ING Bank Śląski, Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, InsERT, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Botaniki PAN,
Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii Nieorganicznej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Ekologii PAN, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Elektrotechniki, Instytut Energetyki, Instytut Energii Atomowej
POLATOM, Instytut Farmaceutyczny, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut
Geofizyki PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor - Instytut, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Kardiologii, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Lotnictwa, Instytut Łączności,
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Matematyczny PAN, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
Instytut Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Metalurgii Żelaza, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Instytut Morski, Instytut
Nafty i Gazu, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Odlewnictwa,
Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Instytut Problemów Jądrowych, Instytut
Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytut Przemysłu Organicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Psychologii PAN, Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Reumatologiczny, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytut Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytut Spawalnictwa, Instytut Sportu, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Instytut Śląski w Opolu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX, Instytut Techniki
Budowlanej, Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Technologii Budowlanej, Instytut Technologii Drewna, Instytut Technologii Eksploatacji, Instytut Technologii
Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytut
Włókiennictwa, Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytut Zarządzania, Instytut Zootechniki, Instytut Żywności i Żywienia, Instytutem
Przemysłu Skórzanego, Instytutu Arcana, Instytutu Włókiennictwa, INTERIA.PL, International Paper - Kwidzyn, Internel (Polska), Invac Intervac, Investa, INVICTA, Ipsos Observer, ISD Huta Częstochowa, IS-POLSKA, IT Business Consulting Group, Izba Celna w Przemyślu, Jabil
Circuit Poland, Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA, Jastrzębska Spółka Węglowa, Jeppesen Poland, Johnson & Johnson Poland, Johnson Controls International, Jurajska Spółdzielnia Pracy, Kancelaria Sejmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM
CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, KGHM Polska Miedź, Kiecana Clinical Research, Kingspan, Knauf Bauprodukte Polska, Kolporter Holding, KOMED, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy, Kompania Piwowarska,
Kompania Węglowa, KOMPAS, Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Koncern Energetyczny ENERGA, Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie, KOSMEPOL, Krajowa Izba Architektów, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych, Krakow Cardiovascular Research Institute, Krakowska Akademia, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kredyt Inkaso S.A, KRKA Polska, Kujawsko-Pomorska
Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Laboratorium Farmaceutyczne HOMEOFARM, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Lacroix Electronics, Lek Polska, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń, LOTOS Parafiny, Lubelska Szkoła Biznesu, Lubelskie
Zakłady Energetyczne LUBZEL, Lucent Technologies Poland, LUKAS Bank, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pracownia Pomiaru Dydaktycznego, Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „POLON”, Macrosoft, Mapro Poland, Marketing
House, Mars Polska, Maspex Wadowice, Masterfoods Polska, MATRIX.PL, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Medana Pharma, MediaCom Warszawa, Medical Network (MED-NET), Medi-Dent, Medtronic Poland, Merck, Merck Sharp & Dohme
Idea Inc., Messer Polska, Metsa Tissue, Miasto Stołeczne Warszawa, Michelin Polska, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Morski Instytut Rybacki, MSP POLMO, Muller Technik Koszalin, Multimedia Polska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Mylan, Naczelna Izba Lekarska, Najwyższa Izba
Kontroli, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu, Nestle Waters Polska, Netia, Netz, Nike Poland, NJS Financial,
Novartis Poland, Novo Nordisk Pharma, Nowa Era, Nowy Styl, NTT System, Nycomed Pharma, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we
Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, OLYMPUS Polska, Onet.pl, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Opolskie Centrum Onkologii, ORLEN Laboratorium, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum
Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych
w Bedoniu, Poczta Polska S.A., Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Białej Podlaskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut
Weterynaryjny, Parfumico, PATELEC-ELPENA, Peppermint Medical, Pepsi Cola General Bottlers, PERŁA - Browary Lubelskie, Petrotel, Pfizer Polska, PFO Vetos-Farma, PGE Elektrownia Turów, PGE Górnictwo i Energetyka, PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne, PGE Zakład
Energetyczny Warszawa-Teren, Philips Lighting Poland, Pilkington Automotive Poland, PIPFiWM POLFARMED, PKN ORLEN, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, POLFA TARCHOMIN, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska,
Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Radomska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, POLMO Łomianki, POL-NIL, Polska Agencja Prasowa, Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polskie Towarzystwo Finansowe, POMEL, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Poradnia Psychologiczna „ARISTO”, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Poznańskie
Zakłady Zielarskie Herbapol, PPF Hasco-Lek, Pracownia Testów Psychologicznych, Promax Pharma, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM,
Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA, Przedsiębiorstwo Rozwoju i Wdrożeń „OBERON”, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, PSE-ELECTRA, PTC, PTK CENTERTEL, Qumak-Sekom, Raiffeisen Bank Polska,
Regionalna Izba Obrachunkowa, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Retech, Rexam Home & Personal Care Łódź, Rieter
Automotive Poland, Rigips Polska - Stawiany, Robert Bosch, Roche Diagnostics Polska, Rockwool Polska, Rossmann SDP, RUCH, RWE Stoen Operator, Safe Technology Robert Matczak, Saint-Gobain Construction Products Polska, Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska, SaintGobain Velimat Polska, SANFARM, SANHA Polska, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok”, SANOFI-AVENTIS, Sanofi-Aventis, Scandinavian Tobacco, Scanditron, SCHERING AG, Sequence HC Partners, Servier Polska, SGL CARBON Polska, SKOK Rafineria,
Służba Wywiadu Wojskowego, SMG/KRC Poland-Media, Sodexho Pass Polska, Softbank Serwis, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Sputnik Software, Statoil
Poland, Stowarzyrzenie „Na Ratunek Sercu”, Stowarzyszenie Forum Kardiologów, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego, Stowarzyszenie
Przyjaciół Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Stowarzyszenie Przyjaciół Klinicznego Centrum Kardiologii, Swedwood Poland, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Śląska Międzynarodowa
Szkoła Handlowa, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK, Tauron Polska Energia, TBMECA Poland, TC Dębica, TCL Thomson Electronics Polska, Technologia
& Technika Aluminium. Zdzisław Smorawiński, Telefonia Dialog, Telekomunikacja Polska, Telewizja Polska, Teva Kutno, Thomson multimedia Polska, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA, Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA, TOYO SEAL Poland, TRW Steering Systems Poland, Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń, TTS Company, UMICORE Marketing Services Polska, Unilever Polska, UNIQA, Universal Leaf Tobacco Poland, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, UPS Polska, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Jarosławia, Urząd Miasta Poznania, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Urząd Statystyczny w Krakowie, Urząd Statystyczny w Łodzi,, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Szczecinie, US Pharmacia, Valeo Electric and Electronic Systems, Vattenfall, Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z o.o.,
Viessmann, VIPHARM, Vitrosilicon, VOBIS, Vogel Business Media, Volkswagen Bank Polska, Volkswagen Motor Polska, VTS Clima, Wagony Świdnica, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA, Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”, WASKO, Wavin Metalplast-Buk Spółka z o.o., Wielkopolska Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradczy w Marszewie,
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, WINUEL, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Onkologii, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Wojewódzki Szpital Zakaźny, Wojewódzki Sztab Wojskowy Gdańsk Pracownia Psychologiczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wrocławskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła
Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Handlu
i Prawa, Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Zakład Antropologii PAN, Zakład Badania Ssaków PAN, Zakład Badań Satelitarnych IMGW, Zakład Biologii Antarktyki PAN, Zakład Energetyczny Kraków, Zakład
Farmaceutyczny Adamed Pharma, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw MOTYL, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Zakłady Chemiczne „ALWERNIA”, Zakłady Chemiczne „POLICE”,
Zakłady Farmaceutyczne PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, ZAP Sznajder Batterien, Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, Zarządca Rozliczeń, ZMO ZREMB, Związek Banków Polskich.
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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń organizowanych przez
StatSoft Polska. Kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie metod statystyki i analizy danych oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach. Organizujemy też kursy dla tych, którzy chcą w krótkim
czasie dobrze poznać nowoczesne narzędzia analizy danych z rodziny STATISTICA
w polskiej wersji językowej. Kursy prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie analizy danych - pracowników naukowych wyższych uczelni lub pracowników
StatSoft Polska, dysponujących rozległą wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia odbywają się w naszej nowocześnie wyposażonej pracowni szkoleniowej w małych
grupach. Kursy statystycznej analizy danych prowadzone są przez naszą firmę od
1996 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy już ponad tysiąc kursów, na których
przeszkoliliśmy tysiące osób.
W niniejszej broszurze znajdziecie Państwo obszerne informacje, które pomogą
w wyborze odpowiednich kursów. W swojej ofercie mamy ponad pięćdziesiąt tematów kursów i każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę, na pewno znajdzie interesujące dla siebie tematy. Oprócz regularnych kursów organizowanych przez nas
w Krakowie przygotowujemy także specjalne szkolenia na zamówienie w dowolnym miejscu Polski. Szczegółowe informacje na temat takich usług mogą Państwo
zawsze uzyskać w naszym biurze, kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
Wysoki poziom naszych usług i oferowanych przez nas programów potwierdza
stale przez nas monitorowane zadowolenie naszych klientów (zachęcamy do
przejrzenia listy referencyjnej i opinii). W badaniu przeprowadzonym na zlecenie miesięcznika Profit przez firmę badawczą Data Group na próbie 100 dużych
i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną politykę szkoleniową StatSoft
Polska znalazła się wśród najlepszych w Polsce firm szkoleniowych. Otrzymaliśmy
wyróżnienia: „Najlepsi w szkoleniach z Zarządzania”, „Najlepsi w szkoleniach
z Jakości”, „Najlepsi w szkoleniach z Informatyki” i „Najpopularniejsze szkolenia
liderów w kategorii Informatyka”. Obszerne informacje na temat organizowanych przez nas szkoleń można znaleźć także na naszych stronach internetowych
pod adresem www.StatSoft.pl. Czekamy na Państwa pytania, chętnie pomożemy
w wyborze odpowiednich kursów.
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Kursy StatSoft
Rekomendowane cykle szkoleniowe
Referencje
Opisy i programy kursów
Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy
Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany
Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise
Analiza danych pomiarowych i sygnałów
Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA
Analiza trendów w przemyśle farmaceutycznym
Analiza wariancji
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy
Analizy wielowymiarowe
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA
Badanie satysfakcji i wartości klienta
Data mining I - kurs podstawowy
Data mining II a - metody bez nauczyciela
Data mining II b - modele i metody
Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych
Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC
Metody analizy danych w cyklu życia walidacji i okresowych przeglądach jakości
Metody statystyczne w badaniach społecznych
Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku
Metody wizualizacji danych
Metodyki data mining
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)
Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA
Prognozowanie i analiza danych w energetyce
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Prognozowanie w STATISTICA Data Miner
Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania
QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych
Sieci neuronowe
Skoring kredytowy w STATISTICA
SPC 1 - karty kontrolne
SPC 2 - zaawansowane karty kontrolne
SPC 3 - analiza zdolności procesu
STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowy
STATISTICA kurs podstawowy
STATISTICA w nauczaniu statystyki
Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)
Statystyka dla niestatystyków
Statystyka w jakości - kurs podstawowy
Statystyka w medycynie - metody podstawowe
Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych
Statystyka w medycynie - metaanaliza
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane
Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949
Statystyka w walidacji metod pomiarowych
Techniki segmentacji w badaniach rynkowych
Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego
Text mining
Wprowadzenie do Six Sigma
Zarządzanie jakością w bankach - wprowadzenie
Zastosowania data mining w badaniach marketingowych
Formularz zgłoszeniowy
Plan centrum Krakowa
Informacje organizacyjne
Usługi i oprogramowanie
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KURSY
StatSoft

StatSoft Polska jest liderem na rynku szkoleń z zakresu zastosowań statystyki, analizy danych i data mining.
Oferujemy najszerszy zestaw tematów z tej dziedziny, a z naszych kursów korzysta największa ilość osób zainteresowanych tą tematyką. Kursy organizowane przez StatSoft Polska przeznaczone są dla wszystkich, którzy
w krótkim czasie chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy danych oraz obsługi programów z rodziny STATISTICA.

Standardowe kursy otwarte
Od wielu lat oferujemy obszerny zestaw szkoleń poświęconych różnym metodom analizy danych i ich praktycznym zastosowaniom w wielu dziedzinach. Są to szkolenia autorskie, przygotowane i prowadzone przez
naszych konsultantów - pracowników i współpracowników StatSoft Polska - uznanych specjalistów w swoich
dziedzinach. Warto podkreślić, że większość z oferowanych przez StatSoft Polska kursów jest poświęcona przede wszystkim różnym aspektom analizy danych, a nie omawianiu poszczególnych opcji programów
z rodziny STATISTICA. Programy z rodziny STATISTICA są wykorzystywane podczas tych szkoleń jako narzędzie,
za pomocą którego łatwo i szybko można uzyskać potrzebne wyniki, natomiast głównym tematem kursów są metody analizy danych oraz interpretacja otrzymywanych wyników. Oczywiście jest także grupa szkoleń, na których to
właśnie różne opcje i możliwości systemów STATISTICA są głównym tematem i ich poznanie jest celem tych kursów.
Aktualny terminarz kursów otwartych StatSoft Polska jest zamieszczony na stronach internetowych www.StatSoft.pl.

Szkolenia i warsztaty na zamówienie

K U R S Y S TATS O F T

Oprócz regularnych kursów otwartych w Krakowie oferujemy także szkolenia zamknięte, na zamówienie.
W takim przypadku istnieje możliwość dostosowania naszych standardowych programów szkoleń do potrzeb uczestników. Mogą to być zarówno drobne modyfikacje, jak i duże zmiany w programie, czy też
wybór poszczególnych zagadnień z kilku standardowych szkoleń. Opracowujemy i przeprowadzamy także szkolenia poświęcone analizie danych, których nie ma w naszej standardowej ofercie. W przypadku kursów zamkniętych istnieje także możliwość przygotowania przykładów i przeprowadzenia szkolenia w oparciu
o dane użytkowników. Szkolenia zamknięte mogą się odbywać zarówno w naszej pracowni szkoleniowej,
jak i w dowolnym wskazanym przez zamawiającego miejscu w Polsce. Realizujemy nawet nietypowe zlecenia, na przykład przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie w Ankarze dla pracowników tureckiej policji
w ramach dużego projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach:

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów ze statystycznej analizy danych
Szeroka oferta dla wielu branż i dziedzin, w których można efektywnie wykorzystywać metody statystyczne
Szkolenia autorskie - przygotowane i prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie
Gotowe propozycje tematycznych cykli szkoleniowych
Ciągłe dostosowywanie oferty kursów do potrzeb i oczekiwań uczestników
Profesjonalna kadra wykładowców i specjalistów
Dbałość o wysoką jakość kursów w oparciu o system oceny wykładowców przez uczestników
Możliwość organizacji szkoleń profilowanych pod potrzeby klienta
Prowadzenie kursów w sposób przystępny i dopasowany do poziomu wiedzy słuchaczy
Wysoka ocena szkoleń przez uczestników
5

KURSY_08_11_2013.indd 4

2013-11-14 15:19:06

Rekomendowane
cykle szkoleniowe

REKOMENDOWANE CYKLE SZKOLENIOWE
Planując udział w kursach, zapewne zastanawiacie się Państwo, jakie kursy będą dla Państwa odpowiednie, jakie
metody analizy danych mogą przydać się w wybranej przez Państwa dziedzinie zastosowań, czy też jaka jest zalecana kolejność uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy cykle szkoleniowe, które umożliwią zdobycie wiedzy
z danej dziedziny zastosowań lub na temat wybranych metod statystycznej analizy danych.
Polecamy Państwu następujące cykle szkoleniowe:

y
y
y
y
y
y
y

Statystyczna analiza danych
Dla inżynierów jakości
Six Sigma na poziomie Green Belt
Prognozowanie
Marketing i badania rynku
Data mining
Statystyka w medycynie

REKOMENDOWANE CYKLE SZKOLENIOWE

Są to tylko przykładowe ścieżki kursowe. Chętnie pomożemy w doborze tematów i zaplanowaniu odpowiedniej
kolejności potrzebnych Państwu kursów.

CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU
STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
Ten cykl szkoleń jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie statystycznych technik analizy
danych, nauczyć się je wykonywać w środowisku STATISTICA i poprawnie interpretować otrzymywane wyniki. Pełny
cykl obejmuje szeroki zestaw metod statystycznej analizy danych: od przygotowania danych, analizy wstępnej i testowania hipotez statystycznych, poprzez modelowanie współzależności oparte na modelach regresyjnych, po analizy
wielowymiarowe. Cykl jest wzbogacony o analizę szeregów czasowych i ich prognozowanie. Kontynuacją mogą być
inne cykle proponowane przez StatSoft Polska, np. cykl z zakresu metod prognozowania czy data mining.

Prognozowanie i analiza
szeregów czasowych

STATISTICA
kurs podstawowy
Metody
wizualizacji danych
Statystyka
dla niestatystyków

Analizy
wielowymiarowe
Analiza
wariancji

Praktyczne zastosowania
technik regresyjnych
w STATISTICA

6
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Rekomendowane
cykle szkoleniowe

CYKL SZKOLEŃ DLA INŻYNIERÓW JAKOŚCI
W zagadnieniach produkcyjnych inżynierowie jakości z najróżniejszych gałęzi przemysłu często muszą rozstrzygnąć,
jaka wiedza z zakresu statystyki pozwoli im usprawnić procesy produkcyjne, czy też w jaki sposób stworzyć system sterowania jakością, aby spełnić oczekiwania audytorów. Cykl szkoleń krok po kroku wprowadza uczestników
w zagadnienia związane z poprawą jakości oraz ze sterowaniem procesami. Na początku cyklu omawiane są proste
metody statystyczne, które z jednej strony rozszerzają wiedzę uczestników w tym zakresie, a z drugiej ugruntowują
wiedzę statystyczną. Na kolejnych szkoleniach szczegółowo omawiane są metody i narzędzia, które tradycyjnie są
wykorzystywane do monitorowania jakości i sterowania procesami produkcyjnymi. Oprócz omówienia niezbędnych
podstaw teoretycznych, uczestnicy szkoleń zapoznają się również z praktycznym wykorzystaniem omawianych metod.
Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy będą w stanie samodzielnie zebrać dane, przeanalizować je i odpowiednio
zinterpretować wyniki.

Analiza przemysłowych
systemów pomiarowych - MSA

STATISTICA
kurs podstawowy

Statystyka w jakości
- kurs podstawowy

SPC 3 - analiza
zdolności procesu
SPC 1
- karty kontrolne

SPC 2 - zaawansowane
karty kontrolne

CYKL SZKOLEŃ SIX SIGMA NA POZIOMIE GREEN BELT
Cykl szkoleń jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać metody statystyczne wykorzystywane w strategii Six Sigma. Szkolenia w cyklu zostały tak zaplanowane, aby krok po kroku zapoznawać uczestników z ideą strategii i jednocześnie w łagodny sposób wprowadzać ich w świat analiz statystycznych, które są tam wykorzystywane. Zaproponowana ścieżka pozwala stopniowo zgłębiać metody statystyczne, zaczynając od tych najprostszych, a kończąc na
metodach zaawansowanych. Zakres analiz statystycznych, zaproponowanych w cyklu szkoleniowym, odpowiada poziomowi
Green Belt w ramach organizacji Six Sigma. Osoby, które ukończą wszystkie kursy z poniższego cyklu, otrzymają świadectwo ukończenia cyklu Six Sigma na poziomie Green Belt.

DOE - komputerowe wspomaganie
planowania i analizy statystycznej
badań innowacyjnych

STATISTICA
kurs podstawowy
Wprowadzenie
do Six Sigma

Statystyka w jakości
- kurs podstawowy

REKOMENDOWANE CYKLE SZKOLENIOWE

Statystyka
dla niestatystyków

Analiza przemysłowych
systemów pomiarowych - MSA
SPC 1
- karty kontrolne

SPC 2 - zaawansowane
karty kontrolne

SPC 3 - analiza
zdolności procesu

Statystyka
dla niestatystyków
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Rekomendowane
cykle szkoleniowe

CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU STATYSTYCZNYCH
METOD PROGNOZOWANIA
Cykl rozpoczyna się kursem, który wprowadza w podstawowe zagadnienia statystyki, takie jak rozkład prawdopodobieństwa jednej i wielu cech, podstawy wnioskowania statystycznego i klasyczny model regresji liniowej, które są
kluczowe w prognozowaniu. Jako zalecane rozszerzenie kursu podstawowego proponujemy 1-dniowe szkolenie
z metod wizualizacji danych. Jako kolejny krok proponujemy kurs „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”.
Kurs ten stanowi doskonałe wprowadzenie w tajniki analizy szeregów czasowych oraz uznane metody prognostyczne, takie jak grupa metod adaptacyjnych (dekompozycja szeregu czasowego, wyrównywanie wykładnicze, model Holta, Wintersa), metody regresyjne w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych, oraz modele typu
ARIMA. Kolejny etap to szkolenie skierowane do praktyków: „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”. Zachęcamy Państwa do wzbogacenia wiedzy z zakresu prognozowania przez wspólną analizę i dyskusję nad rzeczywistymi przypadkami. Kontynuacją może być kurs „Sieci neuronowe” lub cykl szkoleń data mining z kursem „Prognozowanie
w STATISTICA Data Miner”.

Prognozowanie
w STATISTICA Data Miner
Cykl szkoleń
data mining

STATISTICA
kurs podstawowy

REKOMENDOWANE CYKLE SZKOLENIOWE

Metody
wizualizacji danych

Prognozowanie i analiza
szeregów czasowych

Prognozowanie
w przedsiębiorstwie
Sieci neuronowe

Statystyka
dla niestatystyków

CYKL SZKOLEŃ MARKETINGOWYCH
Uzyskanie właściwych informacji we właściwym miejscu i czasie jest warunkiem sukcesu i skutecznego działania
w wielu obszarach działalności biznesowej czy śledzeniu opinii publicznej. Informacje takie można zdobyć poprzez
prowadzenie odpowiednio zaprojektowanych badań empirycznych, jednak dopiero wszechstronna analiza wyników
takich badań pozwala uzyskać wiedzę na temat mechanizmów zjawisk oraz umożliwia podjęcie trafnych decyzji.
Proponujemy Państwu cykl szkoleń: od analizy danych ankietowych począwszy, poprzez jedno- i wielowymiarowe
metody wykorzystywane w badaniach marketingowych, podstawy modelowania, badania satysfakcji i wartości klienta, a na zastosowaniach data mining w badaniach marketingowych skończywszy. Cykl kursów przeznaczony jest dla
przedstawicieli agencji badań rynku i działów marketingowych przedsiębiorstw, firm badawczych, uczelni, instytutów
naukowych, samorządowych itp.
Zastosowania data
mining w badaniach
marketingowych

Modele skoringowe w optymalizacji
kampanii marketingowych
i utrzymaniu klienta (churn)

STATISTICA
kurs podstawowy

Statystyka
dla niestatystyków

Modelowanie w badaniach
marketingowych
i rynkowych

Metody statystyczne
w marketingu
i badaniach rynku

Analiza danych
ankietowych kurs podstawowy
Analiza danych
ankietowych kurs zaawansowany

Badanie satysfakcji
i wartości klienta

Techniki segmentacji
w badaniach rynkowych
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Rekomendowane
cykle szkoleniowe

CYKL SZKOLEŃ DATA MINING
Cykl szkoleń przeznaczony jest dla osób pragnących korzystać z nowoczesnych narzędzi analizy danych w biznesie
i badaniach naukowych. Uczestnicy kursów zapoznają się z:
y ogólnymi podstawami analizy danych i pojęciami statystyki niezbędnymi do stosowania i rozumienia data mining,
y metodykami prowadzenia projektów data mining, dzięki którym łatwiej osiągnąć praktyczne korzyści ze stosowania
analizy danych i zakończyć cały projekt sukcesem,
y podstawowymi i zaawansowanymi metodami data mining oraz poznają środowisko STATISTICA Data Miner umożliwiające stosowanie tych narzędzi w praktyce.
Jako rozwinięcie podstawowych szkoleń z data mining proponujemy Państwu kursy: „Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA” i „Data mining III” dla osób pragnących maksymalnie wykorzystać możliwości systemu
STATISTICA Data Miner, „Text mining” dla osób zainteresowanych automatycznym przetwarzaniem informacji o charakterze tekstowym oraz „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner” przedstawiający stosowanie wybranych technik
prognostycznych w STATISTICA Data Miner.
Data mining III STATISTICA Data Miner
dla zaawansowanych
Automatyzacja analiz
i raportowania
w STATISTICA

STATISTICA
kurs podstawowy

Data mining II b
- modele i metody

Metodyki data
mining
Data mining I
- kurs podstawowy

Data mining II a
- metody bez nauczyciela
Przygotowanie
danych na potrzeby
analiz i raportowania

Text mining

CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU
STATYSTYKI W MEDYCYNIE
Cykl jest poświęcony metodom statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych. Uczestnicy kursów
poznają narzędzia analizy danych wykorzystywane w tych dziedzinach, począwszy od podstawowych jak: statystyki opisowe, testy parametryczne i nieparametryczne, analizę danych jakościowych, analizę wariancji, poprzez modele regresji
liniowej i nieliniowej, na metodach zaawansowanych skończywszy: analizę przeżycia, model Coxa. Omawiane metody
ilustrowane są praktycznymi przykładami z dziedziny medycyny, ułatwiającymi zrozumienie idei poszczególnych metod
i późniejsze ich zastosowanie. Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretację otrzymanych wyników.

Statystyka w medycynie
- metaanaliza

STATISTICA
kurs podstawowy

Statystyka w medycynie
- metody podstawowe

Statystyka w medycynie
- analiza danych
jakościowych

Statystyka w medycynie
- metody analizy wariancji
i analizy regresji

Regresja logistyczna
w badaniach medycznych
i przyrodniczych

REKOMENDOWANE CYKLE SZKOLENIOWE

Statystyka
dla niestatystyków

Prognozowanie
w STATISTICA Data Miner

Statystyka w medycynie
- metody zaawansowane

Statystyka
dla niestatystyków
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REFERENCJE

„Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej korzysta
z oprogramowania STATISTICA, stale rozszerzając zakres
jego zastosowań. Korzystamy także z wiedzy i doświadczenia konsultantów StatSoft Polska, m.in. przez uczestnictwo w przygotowywanych do naszych potrzeb szkoleniach
i warsztatach. Cykl szkoleń zrealizowanych dla nas przez
StatSoft polska obejmował zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki analizy danych w STATISTICA.
Szkolenia spełniły nasze oczekiwania i uzyskały wysokie
oceny uczestników.”
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

„TAURON Dystrybucja S.A. wybrał oprogramowanie
STATISTICA Data Miner do realizacji zadań związanych
z prognozowaniem wielkości dostawy energii elektrycznej (…). Dostawa oprogramowania została uzupełniona
przeprowadzeniem 4-dniowego dedykowanego szkolenia „Prognozowanie i analiza danych w energetyce” (…).
Zamknięty charakter szkolenia, w którym uczestniczył tylko
nasz zespół pozwolił bardzo dokładnie dostosować kurs
do naszych potrzeb wynikających ze specyfiki naszych zadań prognostycznych.”

REFERENCJE

Grzegorz Marek
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych
TAURON Dystrybucja S.A.

„Firma StatSoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Kraszewskiego 36, na podstawie umowy (…)
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi była wykonawcą
szkolenia z zakresu programu komputerowego STATISTICA.
(…) szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników,
zarówno pod względem organizacyjnym jak i pod względem merytorycznym. Uczestnicy szkolenia podkreślali profesjonalny oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy
przez osobę prowadzącą szkolenie (…). Wysoki poziom
świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do klienta pozwala rekomendować firmę StatSoft Polska jako rzetelnego i kompetentnego wykonawcę.”
dr inż. Dariusz Nieć
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Firma StatSoft podczas wdrażania oprogramowania prowadzi bardzo wyczerpujące szkolenia oraz oferuje swoją
pomoc, dzięki czemu praca z oprogramowaniem oraz zrozumienie trudnych zagadnień analiz statystycznych staje się
prostsze i bardzo przydatne w pracy. (…),,świat statystyki”
stał się przyjemniejszy i bardziej zrozumiały oraz pomocny
w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.”
Jolanta Wełpa
Pełnomocnik Zarządu d/s Systemu Zarządzania Jakością
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ,,Espefa”
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„Kierując się bardzo dobrą opinią, dotyczącą rzetelności wykonywanych usług oraz własnym doświadczeniem,
Instytut Badawczy Leśnictwa wybrał do przeprowadzenia
szkoleń firmę StatSoft Polska. Przeprowadzone szkolenia,
w których wzięły udział 162 osoby, cieszyły się wysokim
uznaniem. […] StatSoft Polska dało się poznać jako rzetelny, zdyscyplinowany i zorganizowany zespół, o wysokiej
wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie przeprowadzanych działań. Całość prac została wykonana terminowo
i rzeczowo. Uwzględniając powyższe, rekomendujemy
StatSoft Polska, jako firmę godną polecenia, świadczącą
wszelkie usługi na najwyższym poziomie.”
dr hab. Ryszard Szczygieł
Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
Instytut Badawczy Leśnictwa

„Departament Kadr Narodowego Banku Polskiego potwierdza, iż od 2002 roku współpracuje przy realizacji szkoleń z firmą StatSoft Polska Sp. z o.o. z Krakowa.
Do chwili obecnej pracownicy Centrali NBP skorzystali z wielu szkoleń oferowanych przez firmę StatSoft realizowanych
w siedzibie Firmy, jak również szkoleń realizowanych
w NBP zgodnie z programami dostosowanymi do potrzeb
i specyfiki banku centralnego.
Firma StatSoft angażuje uznanych wykładowców o znaczącym dorobku naukowym, bardzo dużym doświadczeniu
zawodowym i praktycznym, którzy wykorzystując oprogramowanie STATISTICA w sposób jasny i komunikatywny wyjaśniali specjalistyczne zagadnienia z zakresu ekonometrii,
matematyki finansowej, statystyki.
Firma StatSoft zapewniła wysoki poziom merytoryczny
i elastyczność w zakresie doboru treści programowych
szkoleń dedykowanych dla NBP.
Przeprowadzone zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione
i w pełni satysfakcjonują naszych pracowników.”
Jerzy Kerszke
Dyrektor Departamentu Kadr
Narodowy Bank Polski

„W zakresie analizy gromadzonych danych nieocenioną pomoc gwarantuje nam system STATISTICA Data
Miner, z którego korzystamy regularnie. Dzięki niemu
kilkuosobowy zespół analityków BI sprawnie realizuje
swoje zadania. (…) Ze strony firmy StatSoft Polska uzyskaliśmy też dodatkowe wsparcie, m.in. korzystając z jej
oferty szkoleniowej. Nasi pracownicy zdobyli potrzebną
wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, w trakcie których
w atrakcyjnej formie (wykład i warsztaty) zaprezentowano
bardzo szeroki zakres tematów. Jesteśmy zadowoleni zarówno z narzędzia analizy danych: STATISTICA Data Minera, jak i oferty szkoleniowej. Z przekonaniem polecamy
współpracę z firmą StatSoft Polska!”
Remigiusz Siudziński
Business Intelligence Manager
Grupa Pracuj Solutions

2013-11-14 15:19:43

Analiza danych
ankietowych
- kurs podstawowy
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się analizą i interpretacją danych ankietowych – dla pracowników służb marketingowych przedsiębiorstw i instytucji rynkowych oraz organizacji posługujących się badaniami
sondażowymi (jednostki handlowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, instytuty badań rynku, uczelnie wyższe, urzędy pracy,
urzędy skarbowe, instytucje opieki społecznej, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.). Tematyka kursu jest zorientowana na
metody i techniki analizy wykorzystywane w procesie prowadzenia badań ankietowych. Program kursu obejmuje budowę
narzędzia pomiaru, przygotowanie badań i danych oraz analizę wstępną z wykorzystaniem metod opartych na rozkładach procentowych i miarach związku między zmiennymi jakościowymi. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany”, „Metody statystyczne
w marketingu i badaniach rynku”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, „Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych”, „Badanie satysfakcji i wartości klienta”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, kursy z cyklu data mining,
„Analizy wielowymiarowe”, „Sieci neuronowe”, „Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y
y
y

y

y

y
y

Istotność i siła związku między zmiennymi nominalnymi
i porządkowymi
y Istotność związku
y Miary siły związku dla zmiennych porządkowych
Analiza przyczynowa i diagnostyczna
- wskaźniki i krzywe ROC
y Ryzyko względne i iloraz szans
y Czułość i specyficzność
y Krzywe operacyjno-charakterystyczne
Zmienne kontrolne i tabele trójdzielcze
y Funkcje zmiennych kontrolnych
y Interpretacja tabeli trójdzielczej
Prosta analiza korespondencji
y Idea analizy korespondencji
y Graficzna interpretacja analizy korespondencji
y Analiza korespondencji tabel prostych
y Analiza korespondencji skal ocen

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y

Tworzenie narzędzi pomiaru
y Kwestionariusz
y Rodzaje skal
y Skale proste i złożone
Dobór próby
Analiza wstępna
y Analiza braków danych
y Braki odpowiedzi
y Ważenie przypadków
y Edycja i kodowanie danych
Analiza rozkładów
y Tabele liczności
y Narzędzia graficzne analizy danych
Tabele kontyngencji, rozkłady brzegowe i warunkowe
y Analiza rozkładów procentowych
y Rozkłady brzegowe i warunkowe
Analiza pytań z jednokrotnym i wielokrotnym wyborem
y Wielokrotne odpowiedzi
y Wielokrotne dychotomie
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Analiza danych
ankietowych
- kurs zaawansowany
Opis kursu: Jest to kontynuacja kursu „Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy”. Dotyczy analizy danych
ankietowych z wykorzystaniem podejść modelowych i wielowymiarowych. Obejmuje zagadnienia redukcji i klasyfikacji
danych i analizę bardziej złożonych układów analitycznych w badaniach ankietowych. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” oraz „Analiza
danych ankietowych – kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”, „Techniki segmentacji
w badaniach rynkowych”, „Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych”, „Badanie satysfakcji i wartości
klienta”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”,
„Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, kursy z cyklu data mining, „Analizy wielowymiarowe”, „Sieci neuronowe”,
„Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
y

y
y

Badanie różnic pomiędzy grupami respondentów
y Analiza przekrojowa (ANOVA)
y Statystyki nieparametryczne w badaniach ankietowych
Poszukiwanie wzorców zachowań
y Analiza reguł asocjacyjnych
Podstawy modelowania współzależności
y Analiza drzew klasyfikacyjnych CART
y Modele logitowe i probitowe w badaniach ankietowych
Analiza współzależności zmiennych jakościowych
y Rodzaje współzależności w tabelach wielodzielczych
y Analiza log-liniowa
y Statystyczne podstawy analizy korespondencji
y Identyfikacja ukrytych wymiarów w analizie korespondencji
y Wieloraka analiza korespondencji
Analiza współzależności zmiennych ilościowych w badaniach ankietowych
y Analiza głównych składowych zmiennych ilościowych i jakościowych
y Algorytm NIPALS
Analiza segmentacyjna i profilowa w badaniach ankietowych
y Analiza skupień - metody hierarchiczne
y Metoda k-średnich
y Uogólniona analiza skupień
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Analiza danych
korporacyjnych
w systemie
STATISTICA Enterprise
Opis kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej umiejętności wykorzystania systemu STATISTICA
Enterprise do: uruchamiania analiz statystycznych, przeglądania i tworzenia raportów, pobierania danych z baz
danych, wykonywania analiz interakcyjnych.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, „Data mining I - kurs podstawowy”,
„Data mining II a - metody bez nauczyciela”, „Data mining II b - modele i metody”, „Data mining III - STATISTICA
Data Miner dla zaawansowanych ”, „Analizy wielowymiarowe”, „Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA”,
„Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y
y

y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Ogólne założenia systemu
Omówienie składników systemu
y Baza danych
y Menedżer systemu
Definiowanie użytkowników i grup użytkowników systemu oraz uprawnień
Przykładowe sesje pracy:
y Użytkownika (gotowe analizy, pobieranie danych i analiza w STATISTICA, korzystanie z raportów)
y Analityka (projektanta analiz)
y Administratora systemu
y Zewnętrznego odbiorcy raportów
Przygotowanie kompletnego raportu z analizy
y Definiowanie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych
y Tworzenie szablonów zapytań do bazy danych (konfiguracji danych)
y Przygotowywanie szablonów analiz
y Definiowanie szablonów raportów
y Raport STATISTICA
y Raport HTML
y Umieszczanie szablonów raportów w harmonogramie
Zaawansowane opcje konfiguracji analiz
y Zaawansowane opcje filtrowania
y Korzystanie z dodatkowych makr SVB
Dodatkowe opcje konfiguracji systemu
y Uruchamianie, logowanie, opcje linii poleceń
y Konfiguracja połączeń z danymi - DSN w ODBC oraz providery OLE DB
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Analiza danych
pomiarowych
i sygnałów
Opis kursu: Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniami statystyki i pakietu
STATISTICA do przetwarzania sygnałów oraz interpretacji wyników pobranych z różnorodnych urządzeń pomiarowych. Potencjalnymi odbiorcami są: inżynierowie, lekarze, biolodzy, fizycy oraz eksperymentatorzy wykonujący sekwencje pomiarów. Kurs obejmuje przegląd podstawowych metod statystycznych, analizę porównawczą
w grupach, analizę korelacji i regresji. Szczególny nacisk położony jest na opis procesu pomiarowego z użyciem komputera, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie rezultatów pomiaru. Zasadniczymi zagadnieniami są: filtracja sygnałów oraz analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości (jednokanałowa i dwukanałowa). Opcjonalnym uzupełnieniem
wykładu może być wprowadzenie do teorii i przegląd zastosowań czasowo-częstotliwościowych reprezentacji sygnałów.
Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” lub „Statystyka
w jakości - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: Cykl szkoleń Six Sigma, „DOE - komputerowe wspomaganie planowania
i analizy statystycznej badań innowacyjnych”, „Statystyka w walidacji metod pomiarowych”, „Analizy wielowymiarowe”,
„Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC”, „Automatyzacja analiz
i raportowania w STATISTICA”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y
y

y
y

y
y

Prowadzenie pomiarów z użyciem rejestratorów cyfrowych
y Cyfrowa reprezentacja sygnałów analogowych
y Sygnał (seria czasowa)
y Zjawiska związane z próbkowaniem
y Częstotliwość próbkowania i widmo
Podstawy pracy z programem STATISTICA, konwencje i proste zastosowania metod statystycznych do poprawy
jakości danych pomiarowych
Redukcja informacji
y Uogólnianie obserwowanych zjawisk przez przybliżanie serii pomiarów funkcjami matematycznymi
y Problem dopasowania
y Wyciąganie wniosków na temat wzajemnej współzależności zmian mierzonych wartości
y Korelacja
Zastosowanie programu STATISTICA do obliczania korelacji i do aproksymacji danych pomiarowych
Analiza ciągów danych pomiarowych w dziedzinie częstotliwości
y Transformacja Fouriera - praktyczne aspekty zastosowań
y Jak przygotować sygnał do transformacji Fouriera (temperowanie i redukcja składowej stałej)
y Jak interpretować sygnał w dziedzinie częstotliwości
Odwracalność transformacji Fouriera - najprostszy filtr
Widmo nie takie straszne
y Opis „czarnej skrzynki” z użyciem statystyki widma
y Działania arytmetyczne i przetwarzanie sygnałów w dziedzinie częstotliwości
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Analiza przemysłowych
systemów
pomiarowych - MSA
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem pakietu STATISTICA do
wykonywania zadań wynikających z wymagań systemu nadzorowania i sterowania procesami pomiarowymi
stosowanymi w przemyśle do oceny zgodności wyrobów i procesów wytwarzania z wymaganiami
odpowiednich specyfikacji technicznych. Prezentowane zagadnienia obejmują wymagane przez normy
ISO/TS16949 zasady i procedury uzyskiwania potwierdzenia metrologicznego, które jest niezbędnym
warunkiem do tego, aby system pomiarowy mógł być zaakceptowany do realizacji danego zadania
przemysłowego. Wykonywane ćwiczenia praktyczne mają na celu przygotowanie uczestników kursu do
realizacji takich zadań jak: weryfikacja zdolności systemu pomiarowego do oceny procesu produkcji,
czy też monitorowanie zdolności pomiarowej systemów w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji.
Większość omawianych podczas kursu procedur zgodna jest z zaleceniami, cieszącego się dużym uznaniem
w przemyśle samochodowym, przewodnika pt: „Measurement Systems Analysis - MSA” (Third Edition, 2002)
opracowanego przez konsorcjum AIAG powołane przez DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company
i General Motors Corporation. Kurs 1-dniowy.
Kurs jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu
STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w jakości - kurs podstawowy” lub „STATISTICA kurs
podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analiza danych pomiarowych i sygnałów”, „Kompleksowy system sterowania
jakością STATISTICA Enterprise/QC”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

y
y

y
y
y

System pomiarowy i jego struktura
y Proces pomiarowy i wyrażanie jego wyniku
y Wpływ elementów systemu na składowe wyniku pomiarów
Właściwości przemysłowych systemów pomiarowych wynikające z norm ISO/TS 16949
y Czułość i rozdzielczość
y Dokładność (poprawność i precyzja)
y Powtarzalność i odtwarzalność (R&R)
y Liniowość
y Stabilność
Zdolność miernika (Cg, Cgk)
Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej
Warsztaty

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:
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Analiza trendów
w przemyśle
farmaceutycznym
Opis kursu: Kurs został przygotowany między innymi dla osób zajmujących się analizowaniem trendów dla danych
farmaceutycznych oraz danych pochodzących z badań środowiska. Podczas kursu zostaną przedstawione metody
pozwalające ocenić istnienie trendu oraz sposoby jego modelowania dla przypadków liniowych i nieliniowych. Ponadto
oprócz typowych metod statystycznych zaprezentowane zostaną różnego rodzaju metody graficzne, które pomagają
stwierdzić istnienie i ocenić naturę trendów. Poszczególne zagadnienia statystyczne będą wstępnie omawiane teoretycznie,
a następnie rozwijane w formie ćwiczeń. Uczestnicy po kursie będą w stanie samodzielnie zaproponować odpowiednie
techniki wizualizacji i statystycznej oceny danych pod kątem istnienia trendów. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA”, „Prognozowanie
i analiza szeregów czasowych”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y

y

y
y

y

Wstęp do badania zależności
y Wytyczne związane z farmacją i ochroną środowiska
y Rodzaje zależności
Graficzne metody przedstawiania trendów
Regresja liniowa
y Badanie istotności zmian
y Wykrywanie wartości odstających od trendu
y Budowa modelu zależności zmian i jego poprawności
Ocena zależności nieliniowych
y Stosunki korelacyjne
y Test Neumanna
y Regresja wielomianowa
y Wybrane modele nieliniowe
Karty kontrolne
y Testy konfiguracji
y Średnia ruchoma
Analiza szeregów czasowych
y Stały trend
y Autokorelacja
y Sezonowość
Testy nieparametryczne
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Analiza wariancji

Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się bądź zamierzają zajmować się planowaniem badań
empirycznych i opracowywaniem ich wyników w różnych dziedzinach badań naukowych i działalności praktycznej.
Na początku zostaną przypomniane zasady weryfikacji hipotez statystycznych. Po nich zostanie zaprezentowany
krótki przykład wprowadzający. Omawianie sposobów planowania i opracowywania wyników eksperymentów
rozpocznie przykład jednoczynnikowej analizy wariancji. Następnie zostaną omówione podstawowe pojęcia planowania
doświadczeń. Z kolei zostaną podane najważniejsze informacje dotyczące logicznych i statystycznych podstaw techniki
opracowywania wyników doświadczeń, czyli analizy wariancji (ANOVA). Kolejne przykłady będą dotyczyć opracowywania
wyników różnych układów ANOVA. W przykładach liczbowych zostaną wykorzystane dane pochodzące z eksperymentów
przeprowadzanych w agrotechnice, zootechnice, biologii, medycynie, psychologii i pedagogice. W trakcie przykładów
zostaną również omówione założenia metody analizy wariancji, problematyka testowania porównań wielokrotnych oraz
pojęcie interakcji. Na zakończenie przedstawiona zostanie metoda analizy kowariancji.
W trakcie zajęć będą wykorzystywane następujące moduły programu STATISTICA: Statystyki podstawowe i tabele, Statystyki
nieparametryczne, ANOVA oraz Ogólne modele liniowe. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analizy wielowymiarowe”, „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Wprowadzenie do planowania doświadczeń i analizy wariancji
y Przypomnienie podstaw weryfikacji hipotez statystycznych
y Przykład wprowadzający
Opracowywanie wyników doświadczeń jednoczynnikowych
y Układ dla prób niezależnych
y Układ dla prób zależnych (powtarzane pomiary)
Podstawowe pojęcia doświadczalnictwa
Logiczne i statystyczne podstawy analizy wariancji
y Podział całkowitej zmienności wyników
y Założenia analizy wariancji i metody ich sprawdzania
Nieparametryczne alternatywy jednoczynnikowej analizy wariancji
y Test Kruskala-Wallisa
y Test ANOVA Friedmana
Opracowywanie wyników doświadczeń dwuczynnikowych
y Pojęcie i istota interakcji
y Analiza porównań zaplanowanych
Opracowywanie wyników doświadczeń trójczynnikowych
Układ losowanych bloków układ kwadratu łacińskiego
Opracowywanie wyników innych doświadczeń wieloczynnikowych
Analiza kowariancji (ANCOVA)

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
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Analizy
chemometryczne
w STATISTICA
- kurs podstawowy
Opis kursu: W trakcie kursu zasadniczy nacisk położony jest na poznanie podstawowych technik analizy chemometrycznej. Początkowy etap jest wprowadzeniem teoretycznym do zagadnień analizy danych, ze szczególnym
uwzględnieniem etapu planowania i wykonania eksperymentu oraz przygotowania danych. W części poświęconej planowaniu i wykonaniu eksperymentu zostaną poruszone zagadnienia związane z jakością wyników analiz, koniecznością opisu doświadczenia, parametrów eksperymentu jak również koniecznością subiektywnej oceny jakości próbek, która może stanowić istotną informację na etapie tworzenia macierzy danych. W części poświęconej przygotowaniu danych będą omówione strategie postępowania w przypadku, gdy braki danych wynikają
z sytuacji, gdy stężenie analitu jest niższe niż granica wykrywalności metody analitycznej lub gdy nie wykonano pomiaru. Szczegółowo zostanie omówione znaczenie etapu kontroli danych jak również powszechne strategie transformacji
zmiennych. W części poświęconej podstawowym technikom analizy chemometrycznej zostaną omówione: analiza podobieństwa (analiza skupień, jednoczesna analiza obiektów i cech), analiza dyskryminacyjna oraz analiza głównych składowych.
Dane wykorzystywane w trakcie kursu w przykładach analiz pochodzą z rzeczywistych badań chemiczno-mikrobiologicznych
opublikowanych w literaturze o zasięgu światowym. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”, „Sieci neuronowe”, kursy z cyklu data mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y Wstęp
y
y

y

y
18

y Cele i program kursu
Wprowadzenie teoretyczne do technik chemometrycznych
Planowanie i wykonanie eksperymentu
y Wyniki analiz
y Opis doświadczenia
y Parametry eksperymentu
y Ocena organoleptyczna (głównie wizualna/zapachowa)
jakości próbek
Przygotowanie danych
y Braki danych
y Zastępowanie braków w danych w przypadku gdy
wartość oznaczenia była niższa niż granica
wykrywalności metody analitycznej
y Zastępowanie braków w sytuacji gdy nie wykonano
pomiaru
y Kontrola danych
y Wyeliminowanie pomyłek powstałych w trakcie
przygotowania danych, czyli tzw. „błędów grubych”
y Wykrycie w zbiorze danych obiektów różniących się
istotnie od innych, czyli tzw. punktów odbiegających
y Uzyskanie przesłanek do ewentualnej transformacji
niektórych zmiennych
y Określenie jednorodności zbioru danych, czyli
potwierdzenie pochodzenia wszystkich danych
z tej samej populacji
y Transformacja zmiennych
y Normalizacja
y Autoskalowanie
y Centrowanie
y Inne
Podstawowe informacje o zarządzaniu arkuszem
y Usuwanie danych parami
y Zastępowanie średnią
y Etykiety tekstowe - włączanie/wyłączanie przypadków

KURSY_08_11_2013.indd 17

y Analiza podobieństwa - CA (Cluster Analysis)

y

y

y

y Wstęp teoretyczny
y Analiza skupień (grupowanie względem obiektów i cech)
y Metody aglomeracji (pojedyncze wiązanie,
pełne wiązanie, średnich połączeń, średnich połączeń
ważonych, metoda Warda)
y Miary odległości (odległość euklidesowa, odległość
kwadratowa euklidesowa, odległość Manhattan,
odległość Czebyszewa, 1-r Persona, niezgodność
procentowa)
y Indeks Sneatha w ocenie ilości statystycznie istotnych
skupisk
y Jednoczesna analiza obiektów i cech, technika
cluster imaging
Analiza funkcji dyskryminacyjnej: LDA (Linear Discriminant
Analysis)
y Wstęp teoretyczny
y Analiza krokowa (standardowa, postępująca)
y Wybór zmiennych
y Definiowanie analizy
y Interpretacja wyników.
Techniki czynnikowe: PCA (technika analizy głównych
składowych; Principal Component Analysis)
y Wstęp teoretyczny
y Definiowanie analizy
y Identyfikowanie liczby istotnych czynników
(wykres osuwiska, kryterium jedności)
y Strategie rotacji
y Interpretacja głównych składowych (wartość własna, % wyjaśnionej wariancji, % skumulowany wyjaśnionej wariancji)
y Wizualizacja
y Wyjaśnienie różnicy pomiędzy wizualizacją ładunków
czynnikowych i wartości czynnikowych
Przykłady do samodzielnej analizy

2013-11-14 15:19:47

Analizy
wielowymiarowe
Opis kursu: Kurs ten przeznaczony jest dla badaczy wykorzystujących metody wielowymiarowe w różnorodnych dziedzinach (np.: medycynie, marketingu, badaniach rynku). Obejmuje wszystkie powszechnie wykorzystywane typy analiz wielowymiarowych (od regresji, poprzez analizę skupień, skalowanie wielowymiarowe po analizę czynnikową). Metody te znajdują zastosowanie przy analizie dużych zbiorów danych, umożliwiając wydobycie
z danych najistotniejszych informacji. Oprócz metod statystycznych uczestnicy poznają także najefektywniejsze i najefektowniejsze sposoby graficznej prezentacji danych wielowymiarowych. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, kursy z cyklu data mining,
„Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”, „STATISTICA dla medyków - metody zaawansowane”, „Sieci
neuronowe”, „Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y
y
y

y
y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Skale pomiaru zjawisk
Wielowymiarowa zmienna losowa
Graficzne metody prezentacji danych wielowymiarowych
Regresja wieloraka
Zagadnienia taksonomiczne
y Miary odległości
y Normalizacja i standaryzacja
y Porządkowanie obiektów wielowymiarowych
Analiza skupień
y Metody aglomeracyjne
y Metoda k-średnich
Analiza czynnikowa
Skalowanie wielowymiarowe
Przykłady kompleksowych analiz wielowymiarowych
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Automatyzacja analiz
i raportowania
w STATISTICA
Opis kursu: Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chciałyby napisać własne procedury rozszerzające możliwości
pakietu STATISTICA, zautomatyzować często powtarzane analizy lub zoptymalizować pracę w środowisku STATISTICA.
Uczestnicy zapoznają się z możliwościami języka STATISTICA Visual Basic, sposobami automatycznego generowania programów oraz metodami wykrywania i usuwania błędów. Kurs ten może być uzupełnieniem pozostałych kursów w zakresie
automatyzacji pracy z pakietem STATISTICA. Kurs 2-dniowy
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y
y

y
y

Podstawowe informacje o STATISTICA Visual Basic
Makra, rejestrowanie makr
y Makra dla analiz
y Przykład - Rejestrowanie makra dla analizy
y Przykład - Rejestrowanie makra dla analizy z selekcją przypadków i wynikami umieszczanymi
w osobnych oknach
y Makra zbiorcze (zapisy wielu analiz)
y Przykład - Rejestrowanie makra zbiorczego
Środowisko programistyczne
y Edytor STATISTICA Visual Basic
y Przykład - Program „Hello World”
y Przykład - Program „Silnia”
y Debugowanie programów w STATISTICA Visual Basic
y Panel debugowania
y Przeglądarka funkcji
y Przeglądarka obiektów
y Przykład - Utworzenie i dostosowywanie arkusza
y Przykład - Modyfikacja zarejestrowanego makra - określanie plików wejściowych,
posługiwanie się dokumentami z wynikami analiz, modyfikacja wykresu
y Struktura zarejestrowanych makr analiz
y Dołączanie bibliotek do skryptu STATISTICA Visual Basic
y Przykład - Uruchamianie procedur STATISTICA w środowisku Excel
y Umieszczanie makr na pasku narzędzi
Okna dialogowe w STATISTICA Visual Basic
y Przykład - Proste okno dialogowe
y Przykład - Program kalkulator - zastosowanie różnego typu kontrolek, współpraca z nimi
Dane zewnętrzne
y STATISTICA Query
y Przykład - Definiowanie połączenia i zapytania do bazy danych za pomocą kreatorów STATISTICA Query
y Definiowanie nowego połączenia do bazy danych
y Dostęp do zewnętrznych źródeł danych z poziomu SVB
y Przykład - Pobieranie danych z bazy za pomocą Query
y Przykład - Pobieranie danych z bazy za pomocą ADO
Obsługa zdarzeń w STATISTICA
Zaawansowane przykłady SVB
y Przykład - Scalanie dostosowanych wykresów
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Badanie satysfakcji
i wartości klienta
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla pracowników agencji badań rynku i działów marketingowych przedsiębiorstw,
firm badawczych, uczelni, instytucji naukowych, oświatowych, komunalnych, samorządowych itp. Program kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu analiz jedno- i wielowymiarowych zorientowanych na wykorzystanie pakietu
STATISTICA do badania zadowolenia i wartości konsumenta. W szczególności omawiana jest budowa i ocena rzetelności
skal pomiaru satysfakcji i lojalności (SERVQUAL/SERVPREF, SIMALTO), skale ipsatywne w analizie postrzeganej jakości
i wartości konsumenta, kodowanie i wstępne przetwarzanie danych, wprowadzenie do budowy i oceny istotności modeli
ścieżkowych opisujących relacje między zadowoleniem i lojalnością konsumenta oraz klasyfikacyjno-predykcyjne modele
lojalności wobec marki. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursach: „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” oraz „Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy” i „Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany”, „Metody statystyczne
w marketingu i badaniach rynku”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, kursy z cyklu data mining,
„Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Analizy wielowymiarowe”, „Statystyka w systemach zarządzania jakością
ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y

Budowa skal satysfakcji i lojalności
y Wprowadzenie do marketingu relacyjnego
y Budowa skal satysfakcji i lojalności
y Skale ważności realizacji
y Proces budowy skali ze wskaźnikami refleksyjnymi
y Skala SERVQUAL/SERVPREF
y Skale JCI i SATDIR
y Skala SIMALTO
y Skale ipsatywne
y Analiza wymiarowości i rzetelności skal satysfakcji
y Zastosowanie eksploracyjnej analizy czynnikowej w ocenie wymiarowości skali satysfakcji i lojalności
y Ocena rzetelności skal satysfakcji i lojalności
y Model pomiarowy satysfakcji i lojalności
y Wstęp
y Specyfikacja modelu pomiarowego
y Identyfikacja modelu
y Estymacja modelu
y Ocena wskaźników dopasowania modelu do danych
y Ocena parametrów modelu
y Modele stanów – cech zadowolenia konsumenta (LS-T) i interakcji aktora i partnera (APIM)
y Model APIM
y Struktura modelu APIM w programie SEPATH
y Modele LS-T
y Struktura modelu LS-T w programie SEPATH
Liniowa analiza dyskryminacyjna
Drzewa klasyfikacyjne CART
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Data mining I
- kurs podstawowy
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi ideami i zasadami data minig (zgłębiania danych), tak aby mogli samodzielnie realizować projekty data mining. Na kursie omówione zostaną: dostęp do baz danych,
przygotowanie danych do analiz, dobór odpowiedniej metody analitycznej, ocena uzyskanego modelu oraz wykonywanie analiz i stosowanie uzyskanych modeli (deployment). Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw analizy danych. Zalecamy
wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining II a - metody bez nauczyciela”, „Data mining II b - modele i metody”,
„Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Metodyki
data mining”, „Text mining”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y
y

y
y

Podstawowe idee data mining
y Modele data mining
y Rodzaje zadań data mining
y Przeuczenie i podział na próby
Środowisko STATISTICA Data Miner
y Wprowadzenie
y Dane wejściowe: lokalne pliki danych i zdalne źródła danych
y Przeglądarka węzłów
y Przykład prostej analizy w systemie STATISTICA Data Miner
Dane zewnętrzne
y STATISTICA Query
y IDP - In-place Database Processing
Specjalistyczne moduły systemu STATISTICA Data Miner (przegląd)
y Wstępne przetwarzanie danych
y Metody predykcyjnego data mining (uczenie z nauczycielem)
y Odkrywanie wiedzy (uczenie bez nauczyciela)
y Moduły stosowane po uzyskaniu modelu
Wprowadzenie do wybranych metod data mining
y Regresja logistyczna
y Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
Przykłady analiz w systemie STATISTICA Data Miner
y Wstępna obróbka danych - czyszczenie i przekształcenia
y Problem klasyfikacyjny - modelowanie zdolności kredytowej
y Czyszczenie danych i zadanie regresyjne
y Przewidywanie odpowiedzi na ofertę za pomocą Przepisu Data Miner
y Analiza skupień (segmentacja)
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Data mining II a
- metody
bez nauczyciela
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać specjalistyczne metody data mining,
tak aby móc wydobyć z danych maksymalnie dużo użytecznej wiedzy. W trakcie kursu prezentowane są techniki data
mining należące do grupy metod bezwzorcowych (unsupervised learning). Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem kursu
„Data mining I - kurs podstawowy”. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw data mining i systemu
STATISTICA Data Miner. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Data mining I - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining II b - modele i metody”, „Data mining III - STATISTICA Data Miner
dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Analizy wielowymiarowe”, „Techniki segmentacji
w badaniach rynkowych”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, „Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA”, „Metodyki data mining”, „Text mining”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Wprowadzenie do metod uczenia bez nauczyciela
Analiza koszykowa, sekwencji i połączeń
y Wprowadzenie
y Cel analizy koszykowej
y Postać danych
y Reguły asocjacyjne
y Miary jakości reguł
y Analiza sekwencji
Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich
y Wprowadzenie
y Skale pomiarowe, miary odległości i podobieństwa obiektów
y Odległość i normalizacja
y Algorytmy segmentacji
y Metoda k-średnich
y Analiza skupień metodą EM (Expectation Maximization)
Metoda składowych niezależnych (ICA)
y Wprowadzenie
y Przykłady zastosowań
Wybrane elementy eksploracyjnej analizy graficznej
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Data mining II b
- modele i metody
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać specjalistyczne metody data mining, tak
aby móc wydobyć z danych maksymalnie dużo użytecznej wiedzy. W trakcie kursu prezentowane są wybrane techniki
data mining (m.in.: drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci neuronowe). Kurs „Data mining II b - modele i metody” jest
kontynuacją i rozwinięciem kursu „Data mining I - kurs podstawowy”. Kurs 3-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw data mining i systemu
STATISTICA Data Miner. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Data mining I - kurs podstawowy”, „Data mining II a metody bez nauczyciela”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, „Analizy wielowymiarowe”, „Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”, „Badanie satysfakcji i wartości klienta”, „Zastosowania data mining
w badaniach marketingowych”, „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, „STATISTICA dla medyków - metody zaawansowane”, „Sieci neuronowe”, „Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA”, „Metodyki data mining”, „Text mining”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
y Drzewa klasyfikacyjne CART w pakiecie STATISTICA
Data Miner
y Drzewa klasyfikacyjne CHAID w pakiecie STATISTICA
Data Miner
y Rodzina algorytmów drzewkowych z rodziny
AID (Automatic Interaction Detection)
y CHAID w pakiecie STATISTICA Data Miner
y Drzewa regresyjne w pakiecie STATISTICA Data Miner
y Regresyjne właściwości algorytmu CART
y Drzewa regresyjne w pakiecie STATISTICA Data Miner
Sieci neuronowe
y Wprowadzenie w problematykę sieci neuronowych
y Funkcjonowanie neuronu
y Budowa i funkcjonowanie sztucznych
sieci neuronowych
y Rodzaje sztucznych sieci neuronowych
y Klasyfikacja problemów rozwiązywanych
za pomocą modeli neuronowych
y Neuronowe metody rozwiązywania
problemów regresyjnych
y Charakterystyka przykładowego problemu
y Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego
sieć perceptronową
y Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego
sieć o radialnych funkcjach bazowych (sieć RBF)
y Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego
liniową sieć neuronową
y Metody uruchamiania modeli regresyjnych
y Łączne wykorzystanie modeli (zespoły modeli)
y Poszukiwanie najlepszego modelu regresyjnego
y Rozwiązywanie problemów z zakresu
klasyfikacji wzorcowej
y Charakterystyka przykładowego problemu
y Definicja modelu opartego na sieci MLP
y Ocena jakości modelu klasyfikacyjneg
y

y

y

MARSplines
y Wprowadzenie
y Koncepcja metody
y Krzywe sklejane (splines)
y Algorytm
Moduł Inne Metody Uczenia Maszyn oraz zespoły modeli
y Metoda wektorów wspierających
(Support Vector Machines - SVM)
y Idea SVM
y SVM dla zadań regresyjnych
y Metoda SVM w systemie STATISTICA Data Miner
y Naiwny klasyfikator Bayesa
y Opis metody
y Naiwny klasyfikator Bayesa w STATISTICA Data Miner
y Metoda k najbliższych sąsiadów
y Zespoły modeli
y Ogólne wprowadzenie
y Bagging i Losowy las (Random Forest)
y Drzewa ze wzmacnianiem (Boosted Trees)
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Data mining III
- STATISTICA Data Miner
dla zaawansowanych
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących maksymalnie wykorzystać możliwości systemu STATISTICA Data
Miner. Omówione zostaną możliwości modyfikowania istniejących procedur STATISTICA Data Miner oraz tworzenie własnych,
a także dostosowywanie środowiska data mining w STATISTICA. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw data mining i systemu
STATISTICA Data Miner. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA”
oraz „Data mining I - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, „Metodyki data mining”, „Text mining”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Struktura węzłów STATISTICA Data Miner
y Pliki .svx - skrypty z procedurą węzła
y Słowniki parametrów - obiekty Dictionary
i GlobalDictionary
y Źródło danych - obiekt klasy InputDescriptor
y Wyniki - obiekt klasy StaDocCollection
y Struktura procedury węzła
y Pliki .dmi - parametry węzła
Modyfikowanie węzłów STATISTICA Data Miner
y Przykład - Modyfikacja prostego węzła User-Defined Subset
i uruchamianie w trybie krokowym
y Przykład - Zmiana typu węzła User-Defined Subset
Tworzenie własnych węzłów STATISTICA Data Miner
y Etapy definiowania węzła analizy
y Przykład - Węzeł importujący dane z pliku Excel
y Szablon węzła analizy
y Przykład - Statystyki opisowe bez odstających
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DOE - komputerowe
wspomaganie planowania
i analizy statystycznej
badań innowacyjnych
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie użytkowników pakietu STATISTICA z szerokim zakresem metod znanych pod ogólnym skrótem DOE (Design of Experiment - Planowanie eksperymentu), które mają za zadanie minimalizację kosztów i maksymalizację efektów informacyjnych w badaniach innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przemysłowej. Kurs
jest nakierowany na praktyczne aspekty wykorzystania metod DOE. Program kursu obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe i fundamentalne (wybór zagadnienia: identyfikacja, optymalizacja lub stabilizacja; identyfikacja czynników; wybór typu planu; randomizacja), jak zaawansowane i szczegółowe (dobór modelu regresyjnego; analiza wariancji ANOVA; wykres Pareto;
diagnostyka modelu regresyjnego; wstępne przekształcenie danych, w tym przekształcenie Boxa-Coxa). Sposób prowadzenia
kursu jest przystępny także dla osób początkujących i bazuje na licznych przykładach ilustrujących poszczególne zagadnienia,
które są przy wsparciu wykładowcy rozwiązywane samodzielnie przez słuchaczy. Obszerna dokumentacja otrzymywana na kursie ułatwia słuchaczom późniejsze wdrażanie poznanych umiejętności poprzez naśladowanie przykładów wzorcowych. Kurs
2-dniowy.
Kurs jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w jakości - kurs podstawowy” lub „STATISTICA kurs podstawowy” lub
„Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analiza wariancji”, „SPC 1 - karty kontrolne”, „SPC 2 - zaawansowane karty kontrolne”, „SPC 3 - analiza zdolności procesu”, „Analiza danych pomiarowych i sygnałów”, „Statystyka w walidacji metod
pomiarowych”, „Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC”.

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Wprowadzenie - cel wdrażania planowania doświadczeń, korzyści i ograniczenia
Postawienie zagadnienia - rodzaj rozwiązywanego problemu: identyfikacja, optymalizacja, stabilizacja
Badania wstępne - ograniczanie liczby badanych wielkości przy pomocy planów eliminacyjnych Placketta-Burmana
Proste badania podstawowe z wykorzystaniem modeli liniowych - plany dwuwartościowe frakcyjne
Zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli nieliniowych - zastosowanie planów wielowartościowych
m.in. kompozycyjnych, modelowanie powierzchni odpowiedzi, poszukiwanie odpowiedzi ekstremalnych, identyfikacji funkcyjnej
postaci modelu regresyjnego
Identyfikacja wpływu czynnika silnie maskowanego wpływem znanych czynników zakłócających - zastosowanie kwadratów łacińskich
i grecko-łacińskich
Zaawansowane badania modeli dla mieszanin - wykorzystanie planów spełniających warunek sumowalności, plany z ograniczeniami
i bez ograniczeń, analiza i wizualizacja wyników
Zastosowanie planów optymalnych - plany D- i A-optymalne. Optymalne uzupełnianie uprzednio uzyskanych wyników badań.
Racjonalne ograniczanie zbyt dużych planów badań w warunkach limitów budżetowych.
Metoda Taguchi - omówienie koncepcji i stosowanych kryteriów S/N. Przygotowanie badań i analiza uzyskanych wyników.
Poszukiwanie nastaw dla odpowiedzi optymalnych. Stabilizacja procesu. Zapoznanie z zaletami i ograniczeniami metody.
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Kompleksowy system
statystycznego
sterowania jakością
STATISTICA Enterprise/QC
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie STATISTICA Enterprise/QC - nowoczesnego systemu wspierającego stosowanie metod SPC i analizy danych w zapewnieniu i optymalizacji jakości. Omówione zostaną zasady organizacji
wprowadzania, przechowywania, udostępniania i analizy danych dotyczących różnorodnych procesów. Kurs może być
kontynuacją cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: cykl szkoleń Six Sigma, „Statystyka w walidacji metod pomiarowych”, „DOE komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”, „Analiza danych pomiarowych
i sygnałów”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y

y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Wprowadzenie do systemu STATISTICA Enterprise/QC
Obiekty systemu
y Komputerowy obraz procesu - schemat systemu
y Właściwości
y Etykiety
y Monitory
Wprowadzanie danych
y Definiowanie profilu, tj. zbioru właściwości i etykiet wprowadzanych razem
y Właściwości podlegające ocenie liczbowej
y Właściwości podlegające ocenie alternatywnej
Monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych
y Definiowanie monitorów
y Automatyczne reakcje na zdarzenia
y Dostosowanie kart kontrolnych do pracy na hali produkcyjnej
Dane z zewnętrznych baz danych
y Definiowanie źródeł danych
y Budowa zapytań
y Karty kontrolne dla danych z zewnętrznych baz danych
Analiza danych post-hoc
Automatyczne tworzenie raportów
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Metody analizy danych
w cyklu życia walidacji
i okresowych
przeglądach jakości
Opis kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z normami i wytycznymi dot. cyklu życia walidacji i okresowych przeglądów jakości produktów w przemyśle farmaceutycznym oraz praktycznym podejściem do ich spełnienia
w codziennej pracy. Rekomendacje zawarte w dokumentach ICH Q8, Q9, Q10 wyznaczyły trend w przemyśle farmaceutycznym i stanowią podstawę systemu jakości. Wytyczne ICH stały się punktem odniesienia dla tworzenia nowych
i aktualizacji istniejących regulacji. W 2013 europejska agencja EMA zapowiedziała aktualizację wytycznych związanych
z kwalifikacją i walidacją, uwzględniając rekomendacje ICH. Poznanie procesu i produktu poprzez identyfikację i kontrolę zmienności, zarządzenie ryzykiem oraz zasada ciągłego doskonalenia są podstawowymi pojęciami w nowym podejściu
do kwalifikacji i walidacji. Jednym z podstawowych narządzi, wykorzystywanym w ocenie procesu, są statystyczne metody
analizy danych pozwalające na identyfikację i ocenę zmienności. Wykładowcy prowadzący kurs w unikalny sposób łączą
praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego z szeroką znajomością metod
statystycznych, które prezentowane są w oparciu o dane pochodzące z tej branży. Dzięki temu uczestnikom łatwo będzie
umiejscowić poznane zagadnienia w swoim systemie jakości i podnieść jego wydajność. Kurs 3-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie:
„STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” lub „Statystyka w jakości - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analiza trendów”,
„SPC1 - karty kontrolne”, „SPC 3 - analiza zdolności procesu”, „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy
statystycznej badań innowacyjnych”, „Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC”,
„Metody wizualizacji danych”.

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y Omówienie wytycznych
y Rekomendacje dokumentów ICH Q8, Q9, Q10
y Proponowane zmiany w podejściu do walidacji według europejskiej agencji EMA
y Proponowane zmiany w aneksie 15 do kwalifikacji i walidacji
y Kiedy i jakie metody statystyczne zastosować podczas początkowej walidacji procesu,
ciągłego monitorowania procesu i okresowego przeglądu jakości produktu
Jak wprowadzić statystyczną analizę danych do przeglądów okresowych jakości produktu
Jakie parametry produktu włączyć do analizy statystycznej
Jakie warunki muszą być spełnione, aby metody statystyczne i analiza danych była wiarygodna
Jak wykazać stabilność i zdolność procesu do spełnienia procesu kryteriów akceptacji
Jak sobie radzić z trudnymi, niestandardowymi przypadkami
Jak wykorzystać metody statystycznej analizy danych do uzasadnienia redukcji analiz
y Statystyczna analiza danych
y Zarządzanie danymi
y Wykrywanie wartości odstających
y Opis zmiennej
y Tendencje centralne
y Miary rozproszenia
y Rozkład zmiennej
y Weryfikacja normalności rozkładu
y Metody weryfikacji równoważności serii
y Analiza wariancji
y Karty kontrolne Shewharta
y Weryfikacja zdolności procesu (wskaźniki Cp, Cpk itp.)
y Analiza trendów
y Przykłady zastosowania metod planowania eksperymentów – DoE
y Podejście do ciągłej weryfikacji procesu
y Warsztaty i przykłady

y
y
y
y
y
y
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Metody statystyczne
w badaniach
społecznych
Opis kursu: Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poprawnym gromadzeniem i opracowywaniem wyników
badań w naukach społecznych, a w szczególności w psychologii, pedagogice i socjologii. Znajomość metod statystycznej analizy danych jest przydatna nie tylko na etapie opracowywania wyników badań, ale także podczas planowania badań, doboru badanych obiektów oraz podczas merytorycznej interpretacji wyników analiz. Program kursu obejmuje omówienie najważniejszych
problemów z zakresu procedury badań, sposobów uzyskiwania danych, skal pomiarowych, procesu doboru próby i planowania
badań, a także najczęściej popełnianych błędów na tych etapach procesu badawczego. W dalszej kolejności przedstawione są
problemy kodowania i zarządzania danymi, weryfikacja poprawności danych, problemy wnioskowania statystycznego, analiza
korelacyjna i najczęściej popełniane błędy przy interpretacji współczynników korelacji, testowanie istotności różnic między grupami/zmiennymi i najważniejsze problemy z nimi związane. Omówienie poszczególnych zagadnień jest ilustrowane przykładami analiz w STATISTICA. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analiza danych
ankietowych - kurs podstawowy”, „Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany”, „Analizy wielowymiarowe”, kursy
z cyklu data mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y

y

y

y

Opisowa analiza danych
y Badanie empirycznego rozkładu zmiennej
y Tworzenie wykresów ilustrujących wyniki badań
i najczęściej popełniane błędy
Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
y Statystyka opisowa a statystyka indukcyjna
y Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez
statystycznych
y Wielkość efektu standardowego
y Obliczanie wymaganej liczebności próby
y Hipotezy jednostronne i dwustronne i ich konsekwencje
dla procesu wnioskowania statystycznego
y Kryteria wyboru testów statystycznych
Wybrane problemy analizy współzależności zjawisk
y Kryteria wyboru współczynników korelacji
y Etapy interpretacji współczynników korelacji
y Korelacja a przyczynowość
y Najczęściej popełniane błędy w analizach i interpretacji
współczynników korelacji
y Istotność różnic między współczynnikami korelacji
y Nietypowe zastosowania współczynników korelacji
w naukach społecznych

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Cele i program kursu
Proces badawczy w naukach społecznych
y Nauki dedukcyjne vs. indukcyjne
y Prawda w nauce
y Zmienne
y Hipotezy
y Dobór próby
y Określenie procedury przeprowadzania badań
y Weryfikacja hipotez/y w świetle wyników badań  analiza
statystyczna
Przegląd najważniejszych pojęć
y Klasyfikacja zmiennych
y Błędy na różnych etapach realizacji procesu badawczego
y Badania korelacyjne i badania eksperymentalne
y Zmienne manipulacyjne a klasyfikacyjne w badaniach
eksperymentalnych
Wprowadzenie do problematyki analizy danych
y Przebieg analizy danych
y Organizacja współpracy pomiędzy badaczem a statystykiem
y Użyte narzędzia badawcze a możliwości weryfikacji hipotez
Wprowadzanie danych i wybrane operacje zarządzania
danymi
y Organizacja współpracy badacza, osoby wprowadzającej
dane do komputera i badacza
y Kodowanie danych: najczęściej spotykane problemy
y Import zbioru danych z innej aplikacji
y Sprawdzanie poprawności danych
y Rodzaje i źródła błędów/nadużyć w danych oraz możliwości ich identyfikacji
y Sprawdzanie poprawności danych
y Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie
danych: najczęstsze błędy, możliwości usprawnienia
pracy za pomocą programu STATISTICA

29

KURSY_08_11_2013.indd 28

2013-11-14 15:19:52

Metody statystyczne
w marketingu
i badaniach rynku
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla pracowników agencji badań rynku i instytucji marketingowych (przedsiębiorstwa, firmy badawcze, uczelnie, instytucje naukowe, oświatowe, komunalne, samorządowe itp.). Program kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu analiz jedno- i wielowymiarowych zorientowanych na wykorzystanie pakietu
STATISTICA. Następnie przedstawione są sposoby wykorzystania pakietu w zarządzaniu i przetwarzaniu danych marketingowych. W szczególności omawia się ocenę rzetelności skal pomiaru, kodowanie i przetwarzanie danych, analizę tabel
dwudzielczych, zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach rynkowych i marketingowych, a zwłaszcza: analizę
czynnikową, analizę skupień, analizę dyskryminacyjną, regresję logistyczną, drzewa klasyfikacyjne, analizę korespondencji
i skalowanie wielowymiarowe (MDS) oraz tworzenie map percepcji. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursach „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” oraz „Analiza
danych ankietowych - kurs podstawowy”, „Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analizy wielowymiarowe”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”,
„Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych”, „Badanie satysfakcji i wartości klienta”, „Zastosowania data
mining w badaniach marketingowych”, „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, kursy z cyklu data mining, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y
y
y
y
y

y

y

y

Analiza dyskryminacyjna
Regresja logistyczna
Drzewa klasyfikacyjne
ANOVA i ANOVA Kruskala-Wallisa
Modele pomiaru i analiza rzetelności skal
y Proces budowy skali
y Procedura C-OAR-SE
y Wskaźniki formatywne i refleksywne
y Analiza rzetelności skal
y Współczynik -Cronbacha
y Pomiar porządkowy – model ocen porównawczych (skala V Thurstone’a)
Redukcja wymiarowości w badaniach marketingowych
- zastosowanie w badaniach konsumenta i segmentacji rynku
y Analiza głównych składowych a analiza czynnikowa
y Wartości własne i ładunki czynnikowe
y Cele rotacji ortogonalnej
y Interpretacja wymiarów
Klasyfikacja i segmentacja rynku
y Zasady i rodzaje analizy skupisk
y Typy mierników odległości
y Metody grupowania
y Interpretacja dendrogramu
y Klasyfikacja i profilowanie segmentów
Wykorzystanie map percepcji w badaniach produktu
y Modele MDS
y Budowa macierzy podobieństw
y Interpretacja mapy percepcji
y Mapy percepcji i biploty - wykorzystanie analizy głównych składowych
y Analiza PROFIT
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Metody wizualizacji
danych
Opis kursu: W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z możliwościami tworzenia różnorodnych prezentacji graficznych
w oparciu o dane surowe oraz wyniki analiz statystycznych. Techniki graficzne dostępne w programie STATISTICA stanowią
niezwykle efektywny sposób prezentacji i przekazywania informacji. Wiadomo, że dobrze zaprojektowany wykres jest w stanie
zastąpić setki a nawet tysiące liczb. Podczas kursu zostaną omówione różnorodne techniki wizualizacji danych ze zwróceniem
uwagi na dobór metod w określonych sytuacjach.
Wykresy mogą być wykorzystywane nie tylko do celów prezentacyjnych, ale także mogą pomóc w analizowaniu danych
i sprawdzaniu hipotez. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi do eksploracji wykresów oraz specjalistycznych technik graficznych
może stanowić potężne narzędzie analityczne. Zastosowania tych technik analizy danych zostaną omówione na konkretnych
przykładach.
Wszystkie wykresy zawarte w programie STATISTICA zawierają szereg wbudowanych, interaktywnych technik analitycznych oraz szeroki zakres narzędzi dostosowywania umożliwiających użytkownikowi interaktywne sterowanie prawie wszystkimi aspektami wykresu. Dostępne są również wygodne narzędzia do zarządzania wieloma wykresami, umożliwiające
użytkownikowi łączenie różnych obrazów graficznych. Jednym z celów szkolenia jest właśnie zapoznanie uczestnika kursu
z tymi narzędziami, tak aby mógł samodzielnie przygotować wykresy gotowe do wykorzystania w raporcie lub publikacji. Kurs
1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne kursy.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y
y

y

y

y
y

Wprowadzenie
y Cele i program kursu
y Ogólna charakterystyka narzędzi graficznych w programach z rodziny STATISTICA
Wprowadzenie do wizualizacji danych
Wykresy dla danych surowych
y Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
y Wykresy liniowe dla zmiennych i przypadków
y Wykresy słupkowe
y Wykresy obrazkowe
y Wykresy rozrzutu 3W
Wykresy służące do oceny rozkładów zmiennych
y Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
y Histogramy rozkładu
y Wykresy normalności
Wykresy ramkowe
y Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
Wykresy ilustrujące zależności pomiędzy zmiennymi
y Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
y Wykresy korelacyjne
y Wykresy ilustrujące modele regresji
Wykresy złożone
y Wykresy skategoryzowane i przekrojowe
y Układ wielu wykresów
y Scalanie wykresów
Narzędzia do eksploracji wykresów w STATISTICA
y Powiększanie
y Panoramowanie
y Wyróżnianie
y Obracanie 3W
Automatyzacja tworzenia i dostosowywania wykresów
y Style wykresów
y Makra
Wizualizacja na mapach
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Metodyki
data mining
Opis kursu: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia projektów data
mining. Podczas kursu omawiane są wszystkie etapy procesu data mining, począwszy od definiowania problemu poprzez przygotowanie danych, budowę modelu, aż po stosowanie uzyskanych wyników w praktyce. Szczególny nacisk
kładziony jest na przedstawienie problemów i zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów analitycznych oraz sposobów ich rozwiązywania. Program kursu oparty jest na popularnych metodykach data mining: Virtuous Cycle of Data
Mining oraz CRISP-DM. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining I - kurs podstawowy”, „ Data mining II a - metody bez nauczyciela”,
„Data mining II b - modele i metody”, „Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y

y

y

y

y

Data mining - wprowadzenie
y Data mining a statystyka
y Data mining a OLAP
y Projekty data mining
Metodyki data mining
y CRISP-DM
y Virtuous Cycle of Data Mining
y SEMMA
y Six Sigma
Etap I - zrozumienie problemu
y Określenie celów biznesowych
y Ocena sytuacji
y Określenie celów data mining
y Stworzenie planu projektu
Etap II - zrozumienie danych
y Wprowadzanie danych
y Wstępna eksploracja danych
y Ustalenie jakości danych
Etap III - przygotowanie danych
y Wybór danych do analizy
y Czyszczenie danych
y Budowa zbioru danych
y Formatowanie danych
Etap IV - budowa modelu
y Wybór techniki modelowania
y Określenie techniki budowy i weryfikacji modelu
y Budowa modelu
y Ocena modelu
Etap V - ocena
y Ocena rezultatów
y Przegląd procesu data mining
y Określenie kolejnych działań
Etap VI - wdrożenie
y Planowanie wdrożenia
y Planowanie monitoringu i pielęgnacji
y Raport końcowy
y Końcowy przegląd projektu
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Modele skoringowe
w optymalizacji kampanii
marketingowych
i utrzymaniu klienta (churn)
Opis kursu: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych skoringiem marketingowym i wykonywaniem
związanych z nim analiz danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi STATISTICA. Uczestnicy dowiedzą się
czym jest skoring i jaka jest jego rola i wpływ na działalność biznesową. Omówiony zostanie szczegółowo cały proces
budowy modeli skoringowych: od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów
do celów modelowania, po budowę modeli i ich walidację. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np.: kursy z cyklu data mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y Skoring w praktyce – cele, wyzwania, ograniczenia
y Co to jest skoring?
y Skoring marketingowy: jego rola i wpływ na działalność biznesową
y Charakterystyka modeli churn oraz modeli wzpierających kampanie marketingowe
y Proces budowy modelu skoringowego
y Przygotowanie danych
y Jak przygotować próbę do analizy?
y Problemy występujące w danych
y Analiza jakości danych
y Braki danych
y Wartości nietypowe
y Współliniowość
y Przekształcenia zmiennych
y Konstrukcja wskaźników i zmiennych pochodnych
y Dyskretyzacja zmiennych
y Dobór próby do budowy modelu
y Segmentacja populacji klientów pod kątem skoringu
y Dlaczego warto wykonać segmentację?
y Segmentacja ekspercka a segmentacja statystyczna
y Segmentacja metodami drzew interakcyjnych CART/CHAID w STATISTICA Data Miner
y Budowa modeli skoringowych
y Dobór cech do budowy modelu
y Eksploracja danych
y Budowa modeli skoringowych
y Regresja logistyczna
y Drzewa klasyfikacyjne i wzmacniane
y Sieci nieuronowe
y Jak uwzględnić czas odejścia klienta w modelu skoringowym?
y Modele anty-churn tworzone za pomocą modeli SURVIVAL
y Ocena modelu skoringowego
y Miary jakości modelu
y Krzywa ROC
y Wykres Przyrostu i Zysku
y Optymalizacja działań wynikających z modelu
y Ustalanie optymalnego punktu odcięcia
y Wybór optymalnego produktu
y Ocena wyników kampanii marketingowych
y Monitorowanie i pielęgnacja modeli
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Modelowanie
w badaniach
marketingowych
i rynkowych
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli firm badawczych oraz pracowników instytutów naukowych
i uczelni wyższych. Z kursu będą mogli skorzystać również pracownicy służb marketingowych przedsiębiorstw i instytucji
rynkowych. Zalecana jest znajomość zasad wielowymiarowej analizy regresji i analizy czynnikowej. Program kursu obejmuje podstawy modelowania, interpretację i idealizację modelu oraz symulację i predykcję. Szczególna uwaga zostanie
zwrócona na wykorzystanie modeli regresyjnych dla danych jakościowych (logit, probit) w badaniach rynkowych i marketingowych. Zostaną przedstawione również metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej i modelowania strukturalnego
SEPATH. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA,
znajomość zasad wielowymiarowej analizy regresji i analizy czynnikowej. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie
„STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” oraz „Metody statystyczne w marketingu i badaniach
rynku”, „Analizy wielowymiarowe”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Badanie satysfakcji i wartości klienta”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, „Zastosowania data mining w badaniach marketingowych”, „Analizy wielowymiarowe”, „Data mining I - kurs
podstawowy”, „Data mining II a - metody bez nauczyciela”, „Data mining II b - modele i metody”, „Data mining III
- STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, „Sieci neuronowe”, „Analiza danych korporacyjnych
w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y
y
y
y
y
y
y

y

y

y

Wprowadzenie
Regresja prosta
Regresja wieloraka
Prosta regrestja logistyczna
Modele logitowe i probitowe
Wielomianowe modele logitowe
Eksploracyjna analiza czynnikowa
y Zastosowania EAC w budowaniu modeli marketingowych
y Analiza głównych składowych a analiza czynnikowa
y Procedura analizy czynnikowej/głównych składowych
y Interpretacja wyników analizy czynnikowej
Konfirmacyjna analiza czynnikowa
y Zastosowania KAC w modelowaniu marketingowym
y Budowa modelu pomiarowego
y Problemy identyfikacji modelu
y Rodzaje estymacji parametrów modelu
Równania strukturalne (SEPATH)
y Zastosowania równań strukturalnych w modelowaniu marketingowym
y Model pomiarowy i model strukturalny
y Graficzna prezentacja diagramu ścieżkowego
y Problemy identyfikacji modelu
y Estymacja i interpretacja parametrów modelu
Wielogrupowe modele strukturalne w międzykulturowych badaniach marketingowych
y Rodzaje ekwiwalencji badań
y Ocena inwariancji pomiarowej
y Wykorzystanie modeli strukturalnych w porównaniach międzykulturowych
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Praktyczne zastosowania
technik regresyjnych
w STATISTICA
Opis kursu: W trakcie szkolenia zasadniczy nacisk położono na zagadnienia modelowania współzależności pomiędzy
zmiennymi. Na wstępie omówiono elementy analizy korelacji. Następnie omówiono krótko problematykę modelowania
statystycznego. Jako pierwszy przedstawiono liniowy model regresji prostej, czyli model regresji liniowej uwzględniający
tylko jedną zmienna niezależną. Następnie omówiono dwie odmiany regresji liniowej prostej. Pierwsza z nich to analiza
w grupach wykorzystywana do modelowania współzależności pomiędzy zmiennymi w przypadku niejednorodności badanej zbiorowości obiektów. Druga to tzw. regresja segmentowa stosowana w przypadku, gdy przebieg zależności
wykazuje różny charakter dla różnych zakresów wartości zmiennej niezależnej. W kolejnej części omówiono budowę
modeli regresji wielorakiej, czyli modeli uwzględniających więcej niż jedną zmienną niezależną. Omówiono także
sposób uwzględniania w modelu regresji zmiennych jakościowych. Kolejnym przedstawionym uogólnieniem modeli regresji są modele regresji nieliniowej. Ostatni rodzaj analizy to budowanie modelu dla zmiennej zależnej o charakterze
jakościowym.
Część przykładowych plików danych wykorzystywanych w trakcie kursu to dane pochodzące z rzeczywistych badań, niektóre zaś są danymi fikcyjnymi, które zostały tak dobrane, aby zilustrować zastosowanie wybranych metod analizy bądź też
działanie określonych narzędzi programu STATISTICA.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące moduły programu STATISTICA: Statystyki podstawowe i tabele, Regresja
wieloraka, Estymacja nieliniowa oraz Uogólnione modele liniowe i nieliniowe. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA
i podstawowych metod statystycznych. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych”, „Analizy wielowymiarowe”, kursy z cyklu data mining.

Program kursu:
y Wprowadzenie do problematyki modelowania
statystycznego
y Zależności typu funkcyjnego i stochastycznego
y Modelowanie statystyczne
y Kryteria wyboru modelu
y Elementy analizy korelacyjnej
y Obserwacje nietypowe
y Ostrożność przy interpretacji wartości
współczynnika korelacji
przy skrajnie odstających danych
y Analiza regresji liniowej prostej
y Model regresji liniowej prostej
y Standardowe założenia modelu regresji liniowej
y Analiza reszt i sprawdzanie założeń
y Tworzenie prognoz
y Inne analizy z wykorzystaniem regresji liniowej prostej
y Regresja prosta w grupach
y Segmentowy model regresji liniowej prostej

y Analiza regresji liniowej wielorakiej
y Model regresji liniowej wielorakiej
y Metody doboru zmiennych objaśniających
y Jakościowe zmienne niezależne w modelu
y Przykład zastosowania analizy regresji do modelowania
sprzedaży
y Regresja nieparametryczna dla zmiennej ilościowej
y Metoda MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines)
y Modelowanie zależności nieliniowych
y Przykłady zastosowań wybranych modeli nieliniowych
y Modele dla zmiennej zależnej jakościowej
y Przypadek jednej zmiennej niezależnej ilościowej
y Przypadek wielu zmiennych niezależnych
ilościowych i jakościowych
y Regresja nieparametryczna dla zmiennej zależnej
jakościowej
y Metoda drzew klasyfikacyjnych

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
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Prognozowanie
i analiza danych
w energetyce
Opis kursu: Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które przygotowują prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną i jej przyszłego zużycia - w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych itp. Na kursie zostaną wprowdzone niezbędne pojęcia statystyczne, a następnie kolejne metody analityczne: analizę regresji, metody prognozowania szeregów czasowych, prognozowanie za pomocą sieci neuronowych,
a także metody klasyfikacji. Na kursie poruszane będą nie tylko zagadnienia prognozowania, ale także klasyfikacyjne,
np. wyodrębnianie grup klientów o podobnych cechach. Na kursie zostaną wykorzystane rzeczywiste dane pochodzące
z polskich przedsiębiorstw. Kurs 4-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining I - kurs podstawowy”, „Data mining II b - modele i metody”, „Sieci
neuronowe”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y
y

y

y

y

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
y Podstawowe pojęcia
y Zakres zastosowań metod statystycznych
Wybrane operacje na danych
y Import arkusza Excela i sposoby sprawdzania
poprawności danych
y Czyszczenie danych
Elementy statystyki opisowej
y Badanie rozkładu zmiennych
y Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
y Analiza statystyk opisowych w grupach
Elementy wnioskowania statystycznego
y Testowanie hipotez statystycznych
y Przykłady weryfikacji hipotez statystycznych
Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy
zmiennymi
y Wprowadzenie
y Elementy analizy korelacyjnej
y Regresja liniowa dwóch zmiennych
(regresja prosta)
y Regresja wieloraka
y Metody budowy modeli
y Estymacja modeli nieliniowych
Metody prognozowania szeregów czasowych
- wprowadzenie
y Składniki szeregu czasowego
y Metody prognozowania
y Miary oceny trafności prognoz
Analiza trendu
y Średnie ruchome
y Analityczna metoda wyodrębniania trendu
y Eliminacja trendu
Analiza wahań okresowych
y Sezonowość addytywna i multiplikatywna
y Metoda Census I
y Eliminacja wahań okresowych

y

y

y

y

y
y

Zastosowanie modeli regresji w prognozowaniu
szeregów czasowych
y Trendy
y Modele ze zmiennymi zerojedynkowymi
y Modele autoregresji
y Uwzględnianie informacji ze zmiennych dodatkowych
y Trendy jednoimiennych okresów
Modele ARIMA
y Struktura modelu
y Doprowadzanie analizowanego procesu do
stacjonarności
y Poszukiwanie dopuszczalnego modelu
y Weryfikacja modelu
Wyrównywanie wykładnicze
y Zasady wyrównywania wykładniczego
y Wybór modelu
y Ocena wyników
Analiza skupień
y Podstawy analizy skupień
y Wybór miary odległości, metody i strategii
grupowania
y Metoda Warda i metoda k-średnich
y Zastosowanie metod analizy skupień w analizie
szeregów czasowych
Analiza obserwacji ekstremalnych i nietypowych
y Analiza dyskryminacyjna
y Modele logitowe
Sieci neuronowe
y Neuron i jego budowa
y Sieć neuronowa - architektura, funkcje aktywacji i błędu
y Uczenie sieci
y Zalety sieci i zagrożenia związane z ich stosowaniem
y Neuronowe modele regresyjne
y Wykorzystanie sieci do prognozowania szeregów
czasowych
y Techniki klasyfikacji wzorcowej
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Prognozowanie
i analiza szeregów
czasowych
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawowe i zaawansowane techniki prognozowania
i analizy szeregów czasowych. Uczestnicy po zaznajomieniu się z podstawowymi pojęciami (proces stochastyczny, składniki szeregów czasowych) poznają szeroki zakres metod pozwalających formułować prognozy i oceniać ich jakość (estymacja trendu, analiza wahań sezonowych, wyrównywanie wykładnicze, funkcje autokorelacji i korelacji cząstkowej,
modele ARIMA). Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejsze uczestnictwo w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, „Analizy wielowymiarowe”, „Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Praktyczne zastosowania technik
regresyjnych w STATISTICA”, „Sieci neuronowe”, „Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise”,
kursy z cyklu data mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y
y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Zmienne losowe. Podstawy wnioskowania statystycznego
Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
y Definicja procesu stochastycznego
y Szereg czasowy i jego prezentacja graficzna
y Procesy z czasem ciągłym i dyskretnym
y Parametry procesu stochastycznego: wartość przeciętna, wariancja i funkcja autokorelacji
y Stacjonarność i ergodyczność procesu
Klasyczna analiza szeregów czasowych, dekompozycja szeregu czasowego
y Wskaźniki dynamiki
y Estymacja trendu
y Średnie ruchome
y Dopasowywanie funkcji
y Analiza wahań sezonowych
y Metody eliminacji składników systematycznych
Wyrównywanie wykładnicze
y Proste wyrównywanie wykładnicze
y Modele sezonowe i niesezonowe
Metody regresyjne w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych
y Modele ze zmiennymi zerojedynkowymi
y Klasyczne modele autoregresji
y Uwzględnianie informacji ze zmiennych dodatkowych
y Trendy jednoimiennych okresów
y Ocena modeli prognostycznych
Modele typu ARIMA
y Identyfikacja postaci modelu
y Estymacja parametrów
y Testowanie modelu
y Ocena dobroci dopasowania i analiza reszt
y Prognozowanie
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Prognozowanie
w przedsiębiorstwie
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się budową oraz wykorzystaniem prognoz sprzedaży
w przedsiębiorstwie. Program kursu obejmuje zagadnienia związane z przebiegiem procesu prognostycznego, budową
wybranych modeli prognostycznych, budową prognoz i symulacją komputerową. Przedstawione zostaną sposoby budowy
prognoz wielkości sprzedaży produktów obecnych na rynku od dłuższego czasu, produktów niedawno wprowadzonych
na rynek oraz produktów wprowadzanych na rynek. Kurs ten jest kontynuacją kursu „Prognozowanie i analiza szeregów
czasowych”. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA,
znajomość podstaw analizy danych i prognozowania. Zalecamy wcześniejszy udział w kursach: „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” oraz „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: kursy z cyklu data mining, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Praktyczne
zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Sieci neuronowe”, „Analizy wielowymiarowe”, „Metody statystyczne
w marketingu i badaniach rynku”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, „Analiza danych korporacyjnych
w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y
y
y

Proces prognostyczny w przedsiębiorstwie
y Podstawy prognozowania - prawidłowości
y Przesłanki (założenia) prognostyczne
y Statystyczna obróbka danych prognostycznych (agregacja danych, uzupełnianie brakujących danych)
y Statystyczna analiza danych prognostycznych (wykrywanie prawidłowości i obserwacji odstających)
y Wybór metody prognozowania
y Budowa, ocena dopuszczalności i trafności prognoz
Prognozowanie sprzedaży produktów obecnych na rynku od dłuższego czasu
y Modele szeregów czasowych
y Identyfikacja prawidłowości (test współczynnika korelacji liniowej, analiza wariancji)
oraz obserwacji odstających (wykres ramka-wąsy)
y Analityczne funkcje trendu
y Modele wygładzania wykładniczego
y Analiza przypadków
y Modele regresji
y Identyfikacja prawidłowości oraz obserwacji wpływowych (odległości Cooka) i nietypowych
(reszty standaryzowane)
y Regresja prosta i wieloraka
y Regresja krokowa
y Modele regresji wahań sezonowych
y Analiza przypadków
Prognozowanie sprzedaży produktów niedawno wprowadzonych na rynek
y Modele analogowe
y Analiza przypadków
Prognozowanie sprzedaży produktów wprowadzanych na rynek
y Modele formalne II rodzaju o parametrach określanych przez ekspertów
y Analiza przypadków
System prognostyczny przedsiębiorstwa. Integracja ilościowych metod prognozowania i ocen ekspertów
y Korygowanie prognoz
y Kombinacja prognoz
y Analiza przypadków
y Monitorowanie prognoz
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Prognozowanie
w STATISTICA Data Miner
Opis kursu: Kurs poświęcony jest zagadnieniom prognozowania technikami data mining. Jest on ukierunkowany na
praktyczne aspekty tego procesu i na problemy, które mogą wystąpić w trakcie modelowania. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, obsługi oprogramowania STATISTICA, znajomość graficznego środowiska tworzenia projektów STATISTICA Data Miner. Zalecamy wcześniejszy udział w kursach
„STATISTICA kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Analiza danych
korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Przygotowanie i wstępny przegląd danych
y Układ danych dla szeregu czasowego
y Wizualizacja danych
y Obsługa braków danych
y Wykrywanie obserwacji nietypowych
y Przekształcanie, wygładzanie i filtrowanie
y Wstępna analiza: dekompozycja szeregu, trend i wahania sezonowe
y Uwzględnianie kalendarza (typy dni, godzin)
y Interwencje
y Horyzont prognozy, próba ucząca i próba testowa
Tworzenie modeli w przestrzeni roboczej STATISTICA Data Miner
y Dobór zmiennych
y Modele liniowe
y Narzędzia data mining
y Łączenie modeli
Ocena trafności modeli
y Miary jakości dopasowania
y Wykres jako narzędzie oceny trafności przewidywań
y Ocena poprawności modelu
Stosowanie modeli
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Przygotowanie danych
na potrzeby analiz
i raportowania
Opis kursu: Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie przygotowania danych na potrzeby analiz statystycznych, data mining i raportowania. Z praktycznych doświadczeń wynika zasada obowiązująca dla ogółu
zagadnień analizy danych: zdecydowana większość czasu poświęcana jest na przygotowanie danych (najczęściej mówi się
o 80%), właściwa analiza wymaga dużo mniej pracy. Przygotowanie danych to przede wszystkim czyszczenie danych, czyli
rozwiązywanie problemów z jakością danych. Druga część przygotowania danych to przekształcenie ich od postaci ułatwiającej uzyskanie pożądanych wyników analiz, np. trafnego modelu lub segmentacji, dobrze opisującej zbiorowość klientów.
Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw analizy danych i obsługi programu
STATISTICA. Zdecydowanie zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatys-tyków”.
Kontynuacją mogą być: zaawansowane kursy z cykli: „Statystyczna analiza danych”, „Data mining”, „Prognozowanie”
oraz „Marketing i badania rynku”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y

Import danych, typy zmiennych, optymalizacja wielkości arkusza
y Przykład importu z bazy danych
y Przykład importu pliku tekstowego
Czyszczenie danych
y Wstępne badanie danych
y Sprawdzanie reguł poprawności danych
y Analityczne i graficzne wykrywanie obserwacji błędnych i nietypowych
y Polecenie Zamień odstające
y Wykresy jako narzędzie wykrywania obserwacji odstających
y Obsługa i zastępowanie braków danych
y Wykrywanie i przetwarzanie powtórzonych rekordów
Przekształcenia zmiennych
y Obliczanie zmiennych pochodnych
y Formuły arytmetyczne i logiczne
y Funkcje statystyczne
y Operacje na datach
y Specjalne techniki odwoływania się do wierszy i kolumn
y Zmiana przypisania kategorii (przekodowania)
y Dyskretyzacja zmiennych
y Przypisywanie rang
y Standaryzacja
y Operacje na wartościach tekstowych
Zmiana układu danych
y Scalanie plików
y Przekształcenia Ułóż w stertę i Rozrzuć po zmiennych
y Transponowanie arkusza i bloku
y Tworzenie podzbioru, autofiltr i losowanie
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QbD: planowanie
doświadczeń jako narzędzie
zapewnienia jakości
produkowanych leków
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wytycznych przewodnika ICH Q8 „Pharmaceutical development”. Przede wszystkim adresowany jest do pracowników przemysłu farmaceutycznego zamierzających wykorzystywać narzędzia planowania doświadczeń (Design of Experiments, DOE) do
projektowania zarówno składu recepturowego postaci leku, jak i procesu technologicznego. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia weryfikacji krytyczności oddziaływania zmiennych, optymalizacji parametrów krytycznych
oraz definiowania przestrzeni projektowej. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane przykładami analiz w programie STATISTICA. Potencjalnymi odbiorcami kursu są farmaceuci, inżynierowie, biolodzy, biotechnolodzy zaangażowani
w prace badawczo-rozwojowe, nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, walidację procesów, a także pracownicy działów rejestracji oraz osoby odpowiedzialne za system zapewnienia jakości. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Nowe zasady dobrej praktyki wytwórczej.
y Wprowadzenie do PAT i Quality by Design
y Etapy realizacji
y Pojęcia:
y Profil docelowego produktu (Target Product Profile)
y Profil jakości docelowego produktu (Target Quality Product Profile)
y Krytyczne atrybuty jakości (Critical Quality Attributes)
y Przestrzeń projektowa (design space)
y Powiększenie skali wytwarzania (scale-up)
y Kontrola procesu
y Monitorowanie procesów.
Wprowadzenie od planowania doświadczeń
y Strategie planowania doświadczeń
y Podstawowe założenia strategii DOE
y Zasady tworzenia matrycy doświadczalnej
y Obliczanie efektów działania zmiennych, interakcji między zmiennymi
y Matryce pełne, frakcyjne, przesiewowe
y Określanie ilości doświadczeń, powtórzeń
Wybrane zagadnienia statystycznej analizy danych
y Pojęcie populacji i próby
y Pomiar i skala pomiarowa
y Rozkład zmiennej
y Schemat wnioskowania statystycznego
y Test t-Studenta
y Analiza wariancji
y Opracowywanie wyników doświadczeń wieloczynnikowych
y Regresja wieloraka
y Tworzenie i weryfikacja modelu
y Powierzchnia odpowiedzi
Przykłady w STATISTICA
y Przykład 1 - wybór składu postaci leku (plan dla mieszanin)
y Przykład 2 - wybór parametrów krytycznych (plan przesiewowy)
y Przykład 3 - optymalizacja parametrów krytycznych procesu
(plan centralny kompozycyjny)
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Regresja logistyczna
w badaniach medycznych
i przyrodniczych
Opis kursu: Regresja logistyczna jest jedną z bardziej popularnych technik wielowymiarowej analizy danych wykorzystywanych w medycynie i naukach przyrodniczych. Jest ona przydatna w sytuacji, gdy wartości zmiennej dwustanowej typu
CHORY/ZDROWY bądź POWIKŁANIA/BRAK POWIKŁAŃ pragniemy objaśnić za pomocą innych zmiennych oraz ocenić
siłę i kierunek wpływu tych zmiennych na analizowane zjawisko.
W pierwszej części kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi regresji logistycznej - pojęciem
szansy, ilorazu szans, interpretacji ocen parametrów regresji czy sposobie kodowania zmiennych jakościowych.
W swojej zasadniczej części kurs przybliży uczestnikom kompletny proces budowy modelu. Poruszone zostaną kwestie
przygotowania danych do analizy, strategii budowy modelu wraz z doborem optymalnej liczby parametrów modelu oraz
kwestie diagnostyki modelu i badania jakości jego dopasowania do danych.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” lub „Statystyka w medycynie - metody podstawowe”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji”, „Statystyka
w medycynie - metody zaawansowane”, „Statystyka w medycynie - metaanaliza”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y Wprowadzenie do regresji logistycznej
y Przegląd zagadnień i problemów jakie można
modelować za pomocą regresji logistycznej
Definiowanie zmiennej zależnej
Pojęcie szansy i ilorazu szans
Przedziały ufności dla ilorazu szans
Uwzględnianie zmiennych jakościowych
w modelu regresji
y Interpretacja ocen parametrów regresji logistycznej
y Analiza jedno i wieloczynnikowa
y Wykres leśny (forest plot)
y Przygotowanie danych do analizy
y Wpływ liczności zbioru na możliwość
przeprowadzenia modelowania
y Braki danych oraz możliwe sposoby radzenia sobie
z brakami
y Testowanie losowości braków danych
y Imputacja braków danych
y Kategoryzacja zmiennych
y Radzenie sobie z wartościami odstającymi
y Badanie liniowości wpływu cech na zjawisko
y Badanie zmian szans względem zakresu
wartości cechy
y Radzenie sobie z nieliniowym wpływem cechy
na zjawisko
y Problem współliniowości zmiennych
y Testowanie interakcji pomiędzy zmiennymi niezależnymi

y
y
y
y

y Modelowanie
y Dobór parametrów do budowy modelu
y Przesłanki uwzględniania zmiennych w modelu
y Określanie dopuszczalnej liczby parametrów modelu
y Metody krokowe doboru parametrów modelu
y Ocena istotności ocen parametrów regresji
oraz istotności modelu
y Test Walda
y Test LR
y AIC, BIC
y Badanie jakości dopasowania modelu
y Miary jakości modelu
y Krzywa ROC oraz pole powierzchni pod krzywą
y Test Hosmera-Lemeshowa
y Techniki walidacji modelu
y Podział na próbę uczącą i testową
y Radzenie sobie w sytuacji niewielkich zbiorów danych
– metoda LOO (Leave One Out)
y Zagadnienia dodatkowe
y Wykorzystanie techniki Propensity score do poprawy
rzetelności uzyskanych wyników
y Dobre praktyki raportowania wyników opracowanych
za pomocą regresji logistycznej
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Sieci neuronowe

Opis kursu: Kurs ten przeznaczony jest dla osób znających już rutynowe metody przetwarzania danych z wykorzystaniem środków techniki komputerowej, które chcą poszerzyć zestaw wykorzystywanych technik o metody oparte na
nowoczesnej i bardzo efektywnej technice sieci neuronowych. Uczestnicy zapoznają się z programem STATISTICA
Automatyczne Sieci Neuronowe i metodami uczenia sieci neuronowych w nim zawartych, a także narzędziami służącymi
do analizy neuronowego modelu. Podczas kursu prezentowane są wszystkie najważniejsze architektury sieci i metody ich
uczenia. Uczestnicy poznają także narzędzia pozwalające na ominięcie najbardziej pracochłonnych etapów projektowania sieci. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, „Analizy wielowymiarowe”, kursy z cyklu data
mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

y

y

y

y

Neuronowe modele regresyjne i klasyfikacyjne
y Definiowanie sieci jednokierunkowych
y Metody uczenia sieci jednokierunkowych
i dobór parametrów określających sposób
działania procedury uczącej
y Ocena jakości uzyskanych modeli sieci
y Możliwości aplikacyjne oszacowanych modeli
neuronowych
y Właściwości perceptronów wielowarstwowych
(sieci MLP)
y Sieci o radialnych funkcjach bazowych
y Porównanie sieci oraz wybór najlepszego modelu
y Redukcja struktury sieci przy pomocy członu kary
y Zespoły modeli
Neuronowa analiza szeregów czasowych
y Budowa neuronowych modeli autoregresyjnych
y Specyfika wstępnej analizy szeregów czasowych
y Ocena jakości modeli szeregów czasowych
Sieci realizujące analizę skupień
y Struktura jedno- i dwuwymiarowej sieci Kohonena
y Realizacja operacji porządkowania i grupowania
obiektów przy pomocy sieci Kohonena
y Wizualizacja i interpretacja wyników działania sieci
Kohonena

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Podstawy sieci neuronowych
y Przyczyny i okoliczności wzrostu zainteresowania
tematyką sieci
y Budowa neuronu i jego modelu - sztucznego neuronu
y Wybór struktury sieci i czynniki determinujące strukturę
y Problem rozmiaru sieci
Metody uczenia sieci
y Proste uczenie pojedynczego neuronu
y Współczynniki uczenia i dobór ich wartości
y Uczenie jako minimalizacja funkcji błędu
y Sieci wielowarstwowe i wsteczna propagacja błędu
y Problemy minimów lokalnych funkcji błędu i nowe
sposoby uczenia
Problem samouczenia sieci
y Możliwości i ograniczenia typowych sieci
samouczących się
y Samouczenie z konkurencją
y Samouczenie z sąsiedztwem i sieci Kohonena
Zastosowania sieci neuronowych
y Rozpoznawanie obrazów i grupowanie obiektów
y Aproksymacja funkcji i filtracja sygnałów
y Predykcja z wykorzystaniem sieci
y Optymalizacja przy użyciu sieci
STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe
- podstawy pracy
y Ogólne wiadomości na temat posługiwania się
programem
y Przygotowywanie plików z danymi
y Wstępna analiza danych
y Definiowanie sieci neuronowych
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Skoring kredytowy
w STATISTICA
Opis kursu: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych skoringiem kredytowym i wykonywaniem związanych
z nim analiz danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi STATISTICA. Uczestnicy dowiedzą się czym jest skoring
kredytowy oraz jakie są jego rodzaje. Omówiony zostanie szczegółowo cały proces budowy modeli skoringowych:
od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów pod kątem ryzyka, po budowę modeli
i ich walidację. Kurs został przygotowany we współpracy z praktykami zajmującymi się na co dzień skoringiem kredytowym
w banku PKO BP. Kurs trwa 3 dni + 1 dzień opcjonalny (Dodatkowe metody budowy modeli).
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być: kursy z cyklu data mining.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

Zamiast wprowadzenia: Skoring kredytowy w praktyce
– cele, wyzwania, ograniczenia
y Co to jest skoring?
y Rodzaje skoringu kredytowego (aplikacyjny,
behawioralny, biurowy)
y Skoring kredytowy jego rola i wpływ na działalność
biznesową
y Model skoringowy jako element systemu
skoringowego – reguły strategie, modele
Proces budowy modelu skoringowego
y Definiowanie parametrów procesu – czynności
przygotowawcze
y Definicja celu modelowania – definicja dobrego
i złego kredytu
y Identyfikacja wykluczeń
y Określenie zakresu czasowego
y Sposoby postępowania z wnioskami odrzuconymi
(reject inference)
y Przygotowanie danych
y Problemy występujące w danych
y Analiza jakości danych
y Dobór próby do budowy modelu
y Segmentacja populacji klientów pod kątem ryzyka
y Segmentacja ekspercka a segmentacja statystyczna
y Segmentacja metodami drzew interakcyjnych
CART/CHAID w STATISTICA Data Miner

y Budowa modelu skoringowego
y Przygotowanie cech do budowy modelu – dyskretyzacja zmiennych w STATISTICA Zestaw Skoringowy
y Dobór cech do modelu (siła predykcyjna, stabilność
w czasie, interakcje)
y Budowa modelu regresji logistycznej
y Metody budowy modeli
y Interpretacja wyników
y Budowa modelu w STATISTICA Zestaw Skoringowy
y Model regresji logistycznej
y Kalibracja parametrów modelu do potrzeb
biznesowych
y Budowa wyskalowanej tablicy skoringowej
y Modele małej próby
y Sposoby postępowania w przypadku małej liczby
złych kredytów
y Bootstraping, boosting i agregacja modeli
y Walidacja modeli skoringowych
y Cykl życia modeli skoringowych – rola walidacji
y Wskaźniki jakości modelu
y Raporty biznesowe (final score report, characteristic
report, wykres bad rate, wykres odds)
y Określanie optymalnego punktu odcięcia
y Wskaźniki stabilności populacji

Dzień 4 (opcjonalny):

y

Dodatkowe metody budowy modeli
y Modele typu survival (analiza przeżycia)
y Charakterystyka modeli
y Model zrównoważonego hazardu Coxa
y Przykład analizy
y Modelowanie więcej niż dwóch klas zmiennej zależnej
y Wielomianowy model logitowy
y Przykład analizy

y Budowa modeli skoringowych metodami data mining
y Sieci neuronowe
y Drzewa wzmacniane (boosted trees)
y Losowy las (random forests)
y Przykład analizy
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SPC 1 karty kontrolne

Opis kursu: Na kursie uczestnicy zapoznają się z najważniejszym typem analizy stosowanej w statystycznym sterowaniu
jakością, jakim są karty kontrolne Shewharta. W trakcie kursu omawiane są wszystkie najważniejsze rodzaje kart kontrolnych
zarówno dla pomiarów liczbowych jak i dla pomiarów alternatywnych. Dla prezentowanych kart kontrolnych omawiane są
podstawy teoretyczne oraz prezentowane są przykłady ich zastosowania (w programie STATISTICA) oraz interpretacji. W trakcie
kursu omawiane są również przypadki, kiedy nie można stosować standardowych kart kontrolnych oraz niestandardowe
sposoby poprawnego analizowania danych w takich sytuacjach. Po kursie uczestnik będzie w stanie samodzielnie dobrać dla
procesu odpowiednią kartę kontrolną, przeprowadzić analizę oraz odpowiednio zinterpretować jej wyniki. Kurs 2-dniowy.
Kurs ten jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy
wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w jakości - kurs podstawowy”, „STATISTICA - kurs podstawowy” lub „Statystyka dla
niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „SPC 2 - zaawansowane karty kontrolne”, „SPC 3 - analiza zdolności procesu”,
„Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA”, „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy
statystycznej badań innowacyjnych”, „Statystyka w walidacji metod pomiarowych”, „Analiza danych pomiarowych
i sygnałów”, „Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

y
y

Wprowadzenie do programu STATISTICA
Metody i filozofia statystycznego sterowania procesami
y Podstawowe zasady
y Dobór granic kontrolnych
y Dobór liczności próbki i czasu próbkowania
y Analiza wzorców przebiegu
y Implementacja SPC
y Przykłady i ćwiczenia
Karty kontrolne dla pomiarów liczbowych
y Karta kontrolna X-śr i R
y Karta kontrolna X-śr i S
y Karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu (I/MR)
y Przykłady i ćwiczenia
y Zastosowania kart dla pomiarów liczbowych
Karty kontrolne dla pomiarów alternatywnych
y Karty dla liczby defektów (C, U)
y Karty dla liczby elementów niezgodnych (Np, P)
y Przykłady i ćwiczenia
Inne metody sterowania jakością
y Karta sum skumulowanych (CUSUM)
y Karta wykładniczo ważonej średniej ruchomej (EWMA)
y Karta kontrolna krótkich serii
y Przykłady i ćwiczenia
Karty kontrolne dla właściwości o rozkładzie innym niż normalny
Zastosowanie kart kontrolnych w metodzie Sześć Sigma

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
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SPC 2 zaawansowane
karty kontrolne
Opis kursu: Kurs jest rozszerzeniem zagadnień omawianych na kursie „SPC 1 - karty kontrolne” i jest przeznaczony dla osób,
które chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami statystycznego sterowania procesami, związanymi bezpośrednio z produkcją
lub innymi procesami w obrębie przedsiębiorstw, które wpływają na ich produktywność i konkurencyjność. W trakcie kursu
główny nacisk położony jest na praktyczne podejście do sterowania jakością i zajęcia warsztatowe. Uczestnicy zapoznają się
ze sposobami automatyzacji procesu zbierania danych i sterowania jakością w STATISTICA. W ramach zajęć warsztatowych
zostaną przedstawione i omówione różnego rodzaju sytuacje, z którymi można spotkać się w trakcie definiowania czy też
prowadzenia kart kontrolnych. Kurs 2-dniowy.
Kurs ten jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy
wcześniejszy udział w kursach: „Statystyka w jakości - kurs podstawowy” lub „STATISTICA - kurs podstawowy” lub „Statystyka
dla niestatystyków” oraz „SPC 1 - karty kontrolne”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „SPC 3 - analiza zdolności procesu”, „Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA”, „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”, „Statystyka
w walidacji metod pomiarowych”, „Analiza danych pomiarowych i sygnałów”, „Statystyka w systemach zarządzania jakością
ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y
y

y

y
y
y
y
y
y

Wprowadzenie do kart kontrolnych w STATISTICA
Karta kontrolna pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu (I/MR) w STATISTICA
y Wprowadzenie teoretyczne
y Symulacja kontroli procesu - warsztaty
y Przygotowanie w programie STATISTICA arkusza do wprowadzania danych
y Identyfikacja parametrów karty i jej utworzenie
y Ustawienie parametrów karty kontrolnej do monitorowania procesu
y Ćwiczenia praktyczne i interpretacja zdarzeń
Karta kontrolna X-śr i R w STATISTICA
y Wprowadzenie teoretyczne
y Symulacja kontroli procesu - warsztaty
y Przygotowanie w programie STATISTICA arkusza do wprowadzania danych
y Identyfikacja parametrów karty i jej utworzenie
y Ustawienie parametrów karty kontrolnej do monitorowania procesu
y Ćwiczenia praktyczne i interpretacja zdarzeń
Przykłady wykorzystania makr STATISTICA do automatyzacji kart kontrolnych
Karta kontrolna dla właściwości z autokorelacją
Karty kontrolne w kontekście zdolności procesu
Karty kontrolne w kontekście systemów pomiarowych
Wielowymiarowe karty kontrolne
Ekonomiczny model karty kontrolnej
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SPC 3 analiza zdolności
procesu
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się badaniem zdolności procesów, zarówno w zagadnieniach
produkcyjnych jak i w przypadku innych, kluczowych procesów w przedsiębiorstwie np. w ramach strategii Sześć Sigma
(Six Sigma). W trakcie kursu omawiane są wszystkie istotne zagadnienia związane z oceną zdolności procesu, począwszy
od spełnienia założeń, jakie muszą spełnić dane, poprzez obliczenie, ocenę i porównywanie wskaźników zdolności,
a skończywszy na niestandardowych zagadnieniach takich jak zdolność procesu w przypadku braku normalności.
W ramach kursu, oprócz zagadnień teoretycznych, omawiane są również przykłady szacowania zdolności procesów i ich
interpretacja. Kurs 1-dniowy.
Kurs ten jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy
wcześniejszy udział w kursach: „Statystyka w jakości - kurs podstawowy” lub „STATISTICA - kurs podstawowy” lub „Statystyka
dla niestatystyków” oraz „SPC 1 - karty kontrolne”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA”, „DOE - komputerowe
wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”, „Statystyka w walidacji metod pomiarowych”, „Analiza
danych pomiarowych i sygnałów”, „Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y
y
y
y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y

Wprowadzenie do programu STATISTICA
Wprowadzenie do analizy zdolności procesów
y Założenia analizy
y Normalność
y Stabilność
y Podsumowanie zdolności za pomocą histogramu
Krótkoterminowa i długoterminowa zmienność procesów
Omówienie wskaźników zdolności procesów
y Cp, Cpk
y Pp, Ppk
y PPM, Z
y Ćwiczenia i przykłady
Podsumowanie zdolności procesów za pomocą Sześciu Wykresów
Przedziały ufności dla wskaźników zdolności
Obliczanie naturalnych granic tolerancji procesu
Obliczanie zdolności procesów dla rozkładów niegaussowskich
Zdolność w przypadku pomiarów alternatywnych
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STATISTICA Enterprise
Server
kurs podstawowy
Opis kursu: W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z obsługą systemu STATISTICA Enterprise Server. Po ukończeniu
kursu, uczestnicy powinni umieć samodzielnie przeprowadzać analizy, tworzyć na ich podstawie raporty oraz orientować się
w zarządzaniu systemem. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne kursy.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y
y

y

y
y
y

Podstawowe informacje o STATISTICA Enterprise Server
y Możliwości analityczne i dostępne rodzaje licencji
y Architektura i sposób działania systemu
y Gdzie co jest, czyli repozytorium dokumentów
Środowisko pracy STATISTICA Enterprise Server
y Podstawowe elementy środowiska
y Przykład prostej analizy
y Przestrzeń robocza data mining
Operacje na danych
y Edytor danych STATISTICA Enterprise Server
y Import i eksport plików
y Przekształcenia danych
y Pobieranie danych z baz danych
Wykresy w STATISTICA Enterprise Server
y Przegląd narzędzi graficznych
y Modyfikowanie wykresów
Przykład analizy danych
y Przygotowanie danych
y Właściwa analiza
y Analiza dla grup
y Zadania wsadowe
y Harmonogram zadań
Wyniki
y Zapis i udostępnianie wyników
y Przygotowanie raportu
y Korzystanie z raportów
Współpraca standardowej i internetowej wersji STATISTICA
y Pobieranie i przesyłanie dokumentów
y Makra
Podstawowe informacje o zarządzaniu STATISTICA Enterprise Server
Dostosowywanie środowiska STATISTICA Enterprise Server - wprowadzenie
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STATISTICA
kurs podstawowy

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne kursy.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y
y

y

Wstęp
y Cele i program kursu
Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych
y Rola analizy danych w procesie badawczym
y Etapy analizy danych
y Podstawowe pojęcia analizy danych
Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
y Podstawowe informacje o programie STATISTICA
y Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych
Wybrane operacje zarządzania danymi
y Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
y Sprawdzanie poprawności danych
y Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą
STATISTICA Query
Elementy opisowej analizy danych
y Badanie empirycznego rozkładu zmiennej
y Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
y Analiza porównawcza (przekrojowa)
y Podsumowanie - etapy i narzędzia prowadzenia analizy
danych w programie STATISTICA

y

y

Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
y Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez
statystycznych
y Kryteria wyboru testów istotności różnic
y Przykłady stosowania wybranych testów
parametrycznych i nieparametrycznych
y Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej
analizy wariancji (ANOVA)
y Etapy weryfikacji hipotez statystycznych
Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk
y Elementy analizy korelacyjnej
y Tworzenie wykresów korelacyjnych
y Obserwacje nietypowe
y Analiza regresji
y Model regresji liniowej prostej
y Tworzenie prognoz i analiza reszt

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Opis kursu: W trakcie szkolenia zasadniczy nacisk położono na poznanie podstawowych zasad użytkowania programu STATISTICA oraz wybrane zagadnienia analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych.
Przy wprowadzaniu podstawowych pojęć analizy danych ograniczono się tylko do tych zagadnień, które są niezbędne do
zrozumienia idei tych technik analitycznych, które są najczęściej wykorzystywane. Jednocześnie sposób ich wyjaśniania
odwołuje się bardziej do intuicji badacza czy też analityka niż do formalnych definicji czy twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W żadnym wypadku nie oznacza to oczywiście rezygnacji z przestrzegania
przyjętych powszechnie zasad podejścia statystycznego.
W pierwszym dniu nacisk zostanie położony na takie kwestie jak przeznaczenie i budowa programu STATISTICA, opanowanie podstawowych narzędzi i opcji służących do wprowadzania danych i importowania zbiorów danych przygotowanych za pomocą innych aplikacji, sprawdzanie ich poprawności, przekształcanie danych, badanie empirycznych rozkładów zmiennych jakościowych i ilościowych, ocena zgodności z rozkładem normalnym, obliczanie i interpretacja statystyk
opisowych, tworzenie wykresów, analiza danych jakościowych, sposoby efektywnego zarządzania wynikami analiz oraz
tworzenie raportów z przebiegu analiz.
Drugi dzień zajęć zostanie poświęcony wybranym elementom wnioskowania statystycznego. Szczególną uwagę zwrócono
na kryteria, które decydują o wyborze odpowiednich testów parametrycznych i nieparametrycznych. Omówiono także
etapy weryfikacji hipotez statystycznych. Końcową część zajęć poświęcono wprowadzeniu do problematyki analizy współzależności pomiędzy zmiennymi (omówiono podstawowe zagadnienia analizy korelacji i regresji prostej).
W trakcie przeprowadzania praktycznych analiz szczególną uwagę zwrócono na te kwestie, które zwykle sprawiają
badaczom i analitykom największe kłopoty. Chodzi przede wszystkim o: upewnienie się, czy sposób zaplanowania
badań i zebrane dane empiryczne uzasadniają możliwość wykorzystania metod statystycznych, przełożenie pytań lub
hipotez na język analiz oraz przełożenie wniosków z analiz statystycznych na wnioski merytoryczne dotyczące danej
dziedziny badań.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące moduły programu STATISTICA: Statystyki podstawowe i tabele, Statystyki
nieparametryczne, Regresja wieloraka. Przy tworzeniu wykresów wykorzystywane są niezwykle rozbudowane narzędzia graficznej
prezentacji i eksploracji danych i wyników analiz.
Kurs ten stanowi przygotowanie do innych, bardziej specjalistycznych kursów prowadzonych przez firmę StatSoft Polska.
Kurs 2-dniowy.
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STATISTICA
w nauczaniu
statystyki
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wykorzystywać pakiet STATISTICA w dydaktyce. Uczestnicy
poznają sposoby wykorzystania pakietu STATISTICA w procesie dydaktycznym, które przyspieszają i uatrakcyjniają przekazywanie wiedzy ze statystyki oraz pozwalają możliwie najlepiej zilustrować podstawowe pojęcia i metody statystyczne.
Zastosowanie w tym celu pakietu STATISTICA pozwala skoncentrować się na interpretacji wyników, a nie na wykonywaniu
obliczeń. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, zalecana podstawowa znajomość pakietu
STATISTICA.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
y
y
y
y
y

y

y
y
y
y

Wprowadzenie
Wizerunek absolwenta. Znaczenie umiejętności analizy danych
Organizacja dydaktyki w szkole wyższej. Wykorzystanie STATISTICA w trakcie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów,
seminariów i w pracach na stopień
Statystyka - Ekonometria - Psychometria - Biometria - Socjometria - SKJ - Demografia - Epidemiologia Statystyka medyczna - Teoria sportu
Trzy segmenty kursu podstawowego: statystyka opisowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna
Co to jest statystyka?
Rachunek prawdopodobieństwa. Rozkłady. Kalkulator prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństwa w rozkładach:
normalnym, wykładniczym, lognormalnym, chi-kwadrat, Studenta. Wyznaczanie kwantyli
Statystyka opisowa. Podstawowe statystyki i tabele. Budowa szeregu rozdzielczego
Graficzna prezentacja danych statystycznych. Zmiany elementów wykresu STATISTICA. Współpraca z edytorem tekstu
Statystyka matematyczna
y Estymacja punktowa miar położenia, zmienności, asymetrii i skośności
y Estymacja przedziałowa wartości przeciętnej
Testowanie hipotez. Znaczenie wartości p w procesie testowania hipotez
y Testy dla jednego parametru
y Testy dla dwóch grup (porównanie wartości przeciętnych, wariancji, wskaźników struktury). Test Manna-Whitneya
y Jednoczynnikowa analiza wariancji. Weryfikacja założeń ANOVA. Graficzna ilustracja wyników. Testy post-hoc.
Test Kruskala-Wallisa
Regresja i korelacja
y Korelacja. Diagram korelacyjny. Obliczanie i testowanie współczynnika korelacji liniowej. Macierz korelacji.
Korelacja cząstkowa i wieloraka
y Regresja. Regresja prosta. Testowanie istotności parametrów modeli regresji. Miary dobroci dopasowania funkcji regresji
do danych empirycznych. Regresja wieloraka. Regresja krokowa zstępująca i wstępująca. Analiza reszt
Analiza szeregów czasowych. Szacowanie modeli trendu. Analiza wahań sezonowych. Wyrównywanie wykładnicze.
Modele ARIMA
Statystyka w praktyce. Analiza danych. Data mining
Przykłady dostarczane z programem STATISTICA
Wykorzystanie STATISTICA w wykładach specjalistycznych
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Statystyczna
kontrola jakości
(z wykorzystaniem AQL)
Opis kursu: Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie wybranych procedur postępowania stosowanych
w ramach statystycznej kontroli jakości wykorzystujących poziom AQL. Szkolenie ma formę wykładowo-ćwiczeniową. Kolejne
procedury postępowania po omówieniu są utrwalane przez różne ćwiczenia. Uczestnicy kursu nabędą praktyczną wiedzę na
temat tego jak przygotowywać plany kontroli dla poszczególnych procesów i wyrobów oraz w jaki sposób analizować zbierane
dane. Kurs jest nastawiony na praktykę. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w jakości - kurs podstawowy”, „STATISTICA kurs podstawowy”
lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją może być kurs „Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Wprowadzenie do statystycznej kontroli jakości
y Różnica pomiędzy sterowaniem a kontrolą jakości
y Istota statystycznej kontroli jakości (ćwiczenie)
y Ocena liczbowa i alternatywna - wady, zalety, różnice
y Dobór próbki do badania - podstawowe zasady
y Podstawowe definicje i oznaczenia
y AQL - istota i zastosowanie
Kontrola przy ocenie liczbowej
y Krzywa operacyjno-charakterystyczna OC (ćwiczenia)
y Przygotowywanie badania
y Rozkład normalny i badanie normalności danych (ćwiczenia)
y Wyznaczanie wielkości próbki (ćwiczenia)
y Ocena partii metodą R (ćwiczenia)
y Ocena partii metodą s (ćwiczenia)
y Ocena partii metodą sigma (ćwiczenia)
y Badanie jednorodności wariancji - test Levene'a i test F-Snedecora (ćwiczenia)
y Poziomy kontroli - zasady wykorzystywania (ćwiczenia)
y Dobieranie planu badania (ćwiczenia)
y Analityczne i graficzne metody planowania badań
Kontrola przy ocenie alternatywnej
y Przygotowanie i prowadzenie badania zgodnie z ISO 2859
y Rozkład dwumianowy i rozkład Poissona
y Wykorzystanie nomogramu Larsona i Thorendike'a
y Tworzenie i analizowanie krzywej OC (ćwiczenia)
y Poziomy kontroli - zasady wykorzystania
y Jednostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
y Wielostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
y Dobór badania w oparciu o krzywą OC (ćwiczenia)
y Wyznaczanie i analizowanie średniej wadliwości po kontroli AOQ i AOQL (ćwiczenia)
y Plany badania przy liczbie klasyfikującej zero (ćwiczenia)
Podsumowanie omówionych procedur postępowania i odpowiedzi na pytania
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Statystyka
dla niestatystyków
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zadaniami statystyki oraz podstawowymi metodami
oferowanymi przez program STATISTICA. Teoretyczne podstawy metod omawiane są w sposób przystępny z pominięciem skomplikowanych matematycznych uzasadnień. Prezentowane są elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego.
Krótkie wprowadzenie w zasady korzystania z programu STATISTICA oraz szereg prostych przykładów ilustracyjnych pozwalają
słuchaczom na samodzielne stosowanie omawianych metod. Nacisk położono na wskazanie uniwersalności statystyki, pozwalającej na stosowanie jej praktycznie we wszystkich dziedzinach wiedzy. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne kursy.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Co to jest statystyka?
Populacja i próba
Cechy statystyczne
Skale pomiaru
Klasyczna statystyka - analiza danych - data mining
Zmienne losowe
Rozkład normalny
Kalkulator prawdopodobieństwa
Arkusz danych w STATISTICA
Charakterystyki cech jakościowych
Charakterystyki cech ilościowych
Estymacja nieparametryczna
Estymacja parametryczna - punktowa i przedziałowa
Weryfikacja hipotez statystycznych
Schemat budowy testu istotności
Testowanie normalności rozkładu
Porównywanie dwóch średnich
Analiza współzależności zjawisk
Współczynnik korelacji liniowej
Regresja prosta
Podstawy analizy szeregów czasowych
Estymacja i prognozowanie trendu
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Statystyka w jakości
- kurs podstawowy
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób chcących stosować analizę danych w zastosowaniach dotyczących jakości
i optymalizacji procesów produkcyjnych. Na kursie omówione zostaną podstawowe narzędzia statystycznej analizy danych oraz
ich stosowanie w programach z rodziny STATISTICA. Kurs 2-dniowy.
Kurs jest polecany w cyklu szkoleń Six Sigma.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne kursy.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y

y

y

y
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OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Zmienność procesu
y Dlaczego zmienność jest ważna i jaki jest jej związek z jakością?
y Rodzaje zmienności i jak statystyka może pomóc w zmniejszaniu zmienności
Podstawy pracy z programem STATISTICA
y Środowisko programu STATISTICA
y Uruchamianie i podstawowe operacje w programie
y Uzyskiwanie pomocy
y Stosowane konwencje
y Operacje na danych
y Arkusz
y Import danych z innych aplikacji i baz danych
y Przekształcanie zmiennych
y Zmiana układu danych
y Zarządzanie wynikami
Praktyczne spojrzenie na podstawy statystyki
y Prawdopodobieństwo
y Rozkłady
y Krótko o błędzie pomiarowym
Podstawowy opis procesu i badania zmienności
y Histogram i tabela liczności (szereg rozdzielczy)
y Statystyki opisowe (średnia, odchylenie standardowe)
y Wskaźniki zdolności jakościowej
y Obserwacje odstające
y Wykres ramka-wąsy
y Analiza przekrojowa (badanie rozkładu w grupach)
y Wykresy przebiegu
y Wykresy normalności
y Testy normalności
y Analiza Pareto
„Czy to prawda, że...?”, czyli o testowaniu hipotez
y Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
y Przykłady stosowania wybranych testów statystycznych
y Wykrywanie obserwacji odstających w oparciu o test Grubbsa
y Testy normalności
y Testy istotności różnic (test t, prosta ANOVA)
Badanie związków między zmiennymi
y Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny)
y Analiza korelacji
y Analiza regresji
Przegląd bardziej zaawansowanych narzędzi
y Praca z wykresami i style
y Graficzna eksploracja danych
y Makra i automatyzacja pracy
Przegląd metod analizy danych stosowanych w przemyśle i SPC
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Statystyka w medycynie
- metody podstawowe
Opis kursu: Kurs przybliży lekarzom, biologom i epidemiologom niezbędne dziś narzędzie, jakim jest analiza statystyczna.
Na początku uczestnik kursu poznaje środowisko pakietu STATISTICA. Na praktycznych przykładach omawiane są zagadnienia
związane z wprowadzaniem, formatowaniem oraz modyfikacją danych. W programie możemy wykorzystać dane zapisane
w rozmaitych programach w środowisku Windows. Na kursie poznajemy jak zaimportować dane tekstowe, dane zapisane
w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz dane zgromadzone w relacyjnej bazie Access. Kolejno poznajemy najważniejsze (zarówno
proste, jak i bardziej zaawansowane) metody i procedury statystyczne. Zaczynamy od statystyk opisowych, następnie poznajemy
dwie podstawowe techniki wnioskowania statystycznego. Pierwszą jest estymacja, drugą zaś weryfikacja hipotez. Na przykładzie
weryfikacji normalności oraz testów t-Studenta poznajemy podstawowe kroki weryfikacji hipotez. Następnie poznajemy bardziej
zaawansowane procedury parametryczne, takie jak analiza wariancji oraz podstawy analizy korelacji i regresji. W przypadku
naruszenia obowiązujących założeń tych metod prezentowane są odpowiednie metody nieparametryczne. Cechą wyróżniającą
pakiet STATISTICA są jego możliwości graficzne. Dobrze dobrany wykres - jak wiemy - bardziej przybliży i wyjaśni niejeden
analizowany problem. Kurs pokaże jak tworzyć i modyfikować najczęściej stosowane typy wykresów. Tworzone wykresy nie tylko
pomagają w interpretacji przeprowadzanych analiz, ale dzięki zachowaniu połączenia z danymi są automatycznie przerysowywane po wprowadzeniu zmian danych. Na kursie pokazane są praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie idei stosowanych
metod i praktyczne ich zastosowanie. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji”, „Statystyka
w medycynie - analiza danych jakościowych”, „Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych”, „Statystyka
w medycynie - metody zaawansowane”, „Statystyka w medycynie - metaanaliza”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analizy wielowymiarowe”, „Analiza wariancji”, „Metody wizualizacji danych”, „Sieci neuronowe”.

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y
y

y
y

Wstęp
y Podstawowe informacje o programie STATISTICA
Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
y Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
y Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą
STATISTICA Query
Wybrane operacje zarządzania danymi
y Tworzenie nowych zmiennych, przekodowanie
y Tworzenie podzbioru
y Sprawdzanie poprawności danych
y Sortowanie danych
y Filtrowanie danych
y Zabezpieczenie danych
Podstawowe pojęcia ze statystyki
Opisowa analiza danych
y Grupowanie materiału statystycznego
y Statystyki opisowe
y Opracowanie wyników analiz
Estymacja
y Przedziały ufności
ABC weryfikacji hipotez

y

y
y
y

Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
y Przykłady stosowania testu t-Studenta dla zmiennych
niepowiązanych
y Przykłady stosowania testu t-Studenta dla zmiennych
powiązanych
y Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej
analizy wariancji (ANOVA)
y Przykład zastosowania testów nieparametrycznych
Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk
y Przykłady analizy korelacji
y Przykłady analizy regresji liniowej
Analiza zmiennych jakościowych
Dodatek
y Wyszukiwanie wartości nietypowych
y Weryfikacja normalności rozkładu
y Ocena mocy testu
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Statystyka w medycynie analiza danych
jakościowych
Opis kursu: W badaniach biologicznych i medycznych spotykamy wiele cech pozwalających jedynie na porządkową lub jakościową klasyfikację. Kurs przybliży badaczom narzędzia niezbędne do analiz tego typu danych. Na początku omawiane są odpowiedniki testów parametrycznych dla zmiennych porządkowych i nominalnych. Kolejno uczestnicy kursu zapoznają się z modelami regresji logistycznej szeroko wykorzystywanymi w medycynie i naukach
biologicznych. Prezentowane są również wielowymiarowe techniki do analiz zmiennych jakościowych. Jedną z nich jest
Analiza log-liniowa. Analiza log-liniowa to bardziej „wyrafinowany” sposób patrzenia na tabele wielodzielcze. Pozwala
ona badaczowi testować istotność statystyczną wpływu różnych czynników, które zostały ujęte w tabeli (np. płeć, rasa itd.)
i ich interakcji. Z kolei analiza korespondencji to opisowa i eksploracyjna technika analizy tablic dwudzielczych i wielodzielczych, zawierających pewne miary charakteryzujące powiązanie między kolumnami i wierszami. Na zakończenie kursu omawiane są możliwości wykorzystania uogólnionego modelu liniowego. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w medycynie - metody podstawowe” lub „STATISTICA kurs podstawowy” lub
„Statystyka dla niestatystyków”
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji”, „Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych”, „Statystyka w medycynie - metody zaawansowane”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analizy wielowymiarowe”, „Analiza wariancji”, „Metody wizualizacji danych”,
„Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

y

y
y

Wprowadzenie - skale pomiarowe
Przypomnienie podstawowych technik analizy danych
Nieparametryczne testy istotności
y Testy dla dwóch grup
y Testy dla wielu grup
y Korelacje nieparametryczne
Analiza wskaźników struktury
y Przedział ufności dla wskaźników struktury
y Porównanie dwóch wskaźników struktury
Tabele kontyngencji
y Miary powiązania i wielkości efektu
y Testy statystyczne dla tabel dwudzielczych
y Test dokładny Fishera
y Test McNemary i Q Cochrana dla zmiennych powiązanych
y Tabele kontyngencji dowolnych rozmiarów
Modele regresji logistycznej
y Pojęcie szansy i ilorazu szans
y Modele dla jednej i wielu zmiennych niezależnych
y Model regresji logistycznej z interakcją
y Wielomianowa regresja logistyczna
Analiza korespondencji
y Przykład analizy korespondencji
y Wielowymiarowa analiza korespondencji
Analiza log-liniowa

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
y
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Statystyka w medycynie
- metaanaliza
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem metaanalizy oraz praktycznymi aspektami jej
wykorzystania. W części warsztatowej kursu analizy wykonywane będą w programie STATISTICA Zestaw Medyczny
(moduł Metaanaliza i metaregresja). Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstawowych pojęć statystki. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w medycynie - metody podstawowe”, „STATISTICA kurs podstawowy”
lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych”, „Statystyka w medycynie
- metody analizy wariancji i analizy regresji”, „Statystyka w medycynie - metody zaawansowane”, „Regresja logistyczna
w badaniach medycznych i przyrodniczych”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y
y

y

Wprowadzenie do metaanalizy
Przygotowanie danych do metaanalizy
y Rodzaje miar efektu
y Obliczanie miar efektu
y Uwzględnienie w analizie różnych miar efektu
y Uwzględnienie w analizie różnych formatów danych
Wprowadzanie wyników badań
y Wprowadzenie wyników badań pierwotnych
y Wprowadzanie już wyliczonych miar efektu
y Zapis wprowadzonych informacji do bazy danych
Metaanaliza (meta-analysis)
y Obliczanie efektu łącznego
y Model z efektem stałym i zmiennym
(fixed effect model, random effects model)
y Przedstawienie wyników analizy
y Wykres leśny (forest plot)
Analiza skumulowana (cumulative meta-analysis)
Analiza niejednorodności (heterogenity analysis)
y Obliczanie miar niejednorodności badań
- Q, p, T2, I2
y Wykres L’Abbego
y Wykres Galbraitha (zwykły i radialny)
Analiza w grupach (subgroup analyses)
y Definiowanie podziału na grupy
y Obliczanie łącznych miar efektu w grupach
y Model z efektem stałym oraz zmiennym
z oddzielnym T2 i wspólnym T2
y Przedstawienie wyników analizy w grupach
y Wykres leśny w grupach
y Testy porównujące wyniki w grupach

y

Metaregresja (meta-regression)

y Metaregresja dla zmiennych niezależnych

y

y

y

ilościowych i jakościowych
Model z efektem stałym i zmiennym
Kodowanie zmiennych jakościowych
Przedstawienie wyników metaregresji
Metaregresja w grupach
Wykres bąblowy
Analiza wrażliwości (sensitivity analysis)
y Analiza wpływu zmiany założeń
na wyniki metaanalizy
y Metaanaliza z uwzględnieniem
dodatkowych badań
y Wyłączanie z metaanalizy wybranych
kombinacji badań
y Przeprowadzenie analizy wrażliwości
y Wykresy analizy wrażliwości
Ocena błędu publikacji (publication bias)
y Wykres lejkowy (funnel plot)
y Test Begga i Mazumdar, test Eggera
y Fail-safe N
y Metoda Trim and Fill
Praktyczne aspekty metaanalizy
y Kiedy przeprowadzamy metaanalizę
y Raportowanie wyników metaanalizy
y Metaanaliza - za i przeciw

y
y
y
y
y
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Statystyka w medycynie
- metody analizy wariancji
i analizy regresji
Opis kursu: Kurs ma zadanie zapoznać lekarzy, farmakologów oraz biologów z najbardziej praktycznymi metodami opisu
zależności pomiędzy zmiennymi występującymi w problemach biologiczno-medycznych (np. dawka leku a jego skuteczność
lub zależność ilości dni spędzonych w szpitalu od wielkości pewnych parametrów biochemicznych). Korzystając z różnorodnych
przykładów poznajemy sposoby opisu (budowy modeli liniowych) powiązań pomiędzy analizowanymi cechami. Następnie opisywane są metody badania dopasowania zbudowanego modelu liniowego do danych rzeczywistych. Poznajemy odpowiednie
procedury dopasowania. Kurs zapoznaje użytkowników pakietu STATISTICA z podstawami analizy danych za pomocą analizy
wariancji i analizy regresji.
W pierwszej części kursu omówione są podstawowe pojęcia i terminologia badań eksperymentalnych. Omówione są zarówno
podstawowe, jak i bardziej zaawansowane układy doświadczalne. Na praktycznych przykładach omówione zostaną takie zagadnienia jak ANOVA wieloczynnikowa, porównania wielokrotne, analiza kontrastów oraz bloki losowe. Kolejny temat prezentowany na kursie to występujące dość często w medycynie zagadnienia analizy powtarzanych pomiarów. Omówione są również
założenia leżące u podstaw analizy wariancji. Pierwszą część kursu zamyka przedstawienie nieparametrycznych odpowiedników
analizy wariancji.
Druga część kursu obejmuje szereg metod analizy regresji. Po przypomnieniu podstaw regresji liniowej prezentowane są modele regresji wielorakiej, czynnikowej oraz wielomianowej. Omówiona zostanie także ocena jakości modelu i ewentualne usunięcie punktów „odstających”. Umożliwia to nam analiza reszt - kolejne zagadnienie omawiane na kursie. Na licznych przykładach
omawiana jest również diagnostyka i weryfikacja założeń budowanych modeli, a także interpretacja uzyskanych wyników.
Na kursie omówione jest również wyrafinowane narzędzie, jakim jest regresja krokowa. Metoda ta pozwala zbudować „oszczędne” modele dobrze opisujące analizowane zjawisko. Zbudowane różnorodne modele wykorzystywane są do przewidywania
zmian w analizowanych układach zmiennych. Na zakończenie omówione zostaną modele łączące metody analizy wariancji
i regresji - modele analizy kowariancji. Kurs 2-dniowy.

Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych”, „Regresja logistyczna
w badaniach medycznych i przyrodniczych”, „Statystyka w medycynie - metody zaawansowane”, „Statystyka w medycynie
- metaanaliza”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analizy wielowymiarowe”, „Analiza wariancji”,
„Metody wizualizacji danych”, „Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

y
y

y

Podstawowe techniki analizy danych
Analiza wariancji
y Jednoczynnikowa analiza wariancji
y Testy po fakcie i analiza kontrastów
y Wieloczynnikowa analiza wariancji
y Układy bloków losowych
y Zagnieżdżona analiza wariancji
y Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami
y Dyskusja nad założeniami analizy wariancji
y Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji
Analiza regresji
y Regresja liniowa prosta
y Regresja wieloraka
y Regresja krokowa
y Regresja linearyzowana
y Regresja wielomianowa
y Założenia analizy regresji
y Punkty odstające w analizie regresji

y
y
y

Analiza kowariancji
Porównanie analizy wariancji i analizy regresji
Dodatek
y Wyszukiwanie wartości nietypowych
y Weryfikacja normalności rozkładu

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w medycynie - metody podstawowe” lub „STATISTICA kurs podstawowy”
lub „Statystyka dla niestatystyków”.
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Statystyka w medycynie
- metody zaawansowane
Opis kursu: Kurs ten jest kontynuacją kursu „Statystyka w medycynie - metody podstawowe” i obejmuje bardziej zaawansowane metody analizy danych stosowane w medycynie. Uczestnicy tego kursu zapoznają się z zaawansowanymi
metodami statystycznymi wykorzystywanymi w medycynie i naukach biologicznych (weryfikacja hipotez parametrycznych
i nieparametrycznych, tablice trwania życia, metoda Kaplana-Meiera, analiza przeżycia, model Coxa, korelacje, regresja
liniowa i logitowa, wprowadzenie do metod wielowymiarowych). Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretację otrzymywanych wyników. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy
wcześniejszy udział w kursie „Statystyka w medycynie - metody podstawowe” lub „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka
dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych”, „Statystyka w medycynie
- metody analizy wariancji i analizy regresji”, „Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych”, „Statystyka
w medycynie - metaanaliza”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”, „Analizy wielowymiarowe”,
„Analiza wariancji”, „Metody wizualizacji danych”, „Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
y
y
y

y

y

y
y

y
y
y
y
y
y
y

Podstawy wnioskowania statystycznego. Populacja i próba. Częściowe badania statystyczne
Formułowanie hipotez badawczych. Gromadzenie i kontrola danych. Jednorodność danych.
Definiowanie „punktów końcowych”
Przygotowanie danych. Skale pomiaru. Kodowanie cech jakościowych
Prezentacja materiału. Charakterystyki liczbowe
Metody analizy związków między zmiennymi
y Test istotności współczynnika korelacji
y Test niezależności chi-kwadrat
y Jednoczynnikowa analiza wariancji
Weryfikacja hipotez parametrycznych
y Testy porównujące charakterystyki ze standardem (normą)
y Testy porównujące dwie niezależne grupy
y Testy porównujące ciągi pomiarów dla tej samej grupy
Weryfikacja hipotez nieparametrycznych
y Normalności
y Niezależności
y Losowości
Standaryzowane współczynniki epidemiologiczne
y Standaryzacja bezpośrednia
y Standaryzacja pośrednia
Analiza przeżycia
y Metoda Kaplana-Meiera
y Testy dla porównywania przeżyć. Test log-rank
y Analiza czynników rokowniczych. Model proporcjonalnego hazardu Coxa
y Identyfikacja i analiza grup ryzyka
Kategoryzacja zmiennych ciągłych. Problem optymalnych punktów odcięcia
Korelacja i regresja liniowa
Regresja logitowa. Analiza case-control
Metody analiz wielowymiarowych
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych
Analiza dyskryminacyjna
Problemy decyzyjne w medycynie. Czułość i specyficzność. Krzywa ROC. Wartości predykcyjne
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Statystyka w systemach
zarządzania jakością
ISO 9001 i ISO/TS 16949
Opis kursu: Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką wykorzystania metod statystycznych
w ramach systemów zarządzania jakością i ma charakter wprowadzenie do tematyki. Jego podstawowym celem jest
przedstawienie znaczenia statystyki w zarządzaniu jakością w kontekście norm ISO serii 9000 i ISO/TS 16949 oraz
podstawowych narzędzi w tym zakresie. Jest on zaplanowany jako wprowadzenie do innych szkoleń specjalistycznych
dotyczących poszczególnych metod statystycznych. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” lub „Statystyka
w jakości - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: cykl szkoleń Six Sigma, „Analiza danych pomiarowych i sygnałów”, „Statystyka
w walidacji metod pomiarowych”, „Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy”, „Analiza danych ankietowych
- kurs zaawansowany”, „Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”, „SPC 1 - karty kontrolne”, „SPC 2
- zaawansowane karty kontrolne”, „SPC 3 - analiza zdolności procesu”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Systemowe zarządzanie jakością
y Wprowadzenie
y Podstawy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001
y Metody statystyczne w normie ISO 9001
ISO/TS 16949 i QS 9000
y Wprowadzenie do zarządzania jakością w motoryzacji
y Metody statystyczne w firmach motoryzacyjnych i u ich dostawców
Analiza procesów - podstawy
y Podstawy sterowania procesami z wykorzystaniem kart kontrolnych
y Badanie zdolności procesów - podstawowe wskaźniki
Kontrola odbiorcza
y Wprowadzenie
y Zastosowanie statystycznej kontroli odbiorczej
y Podział metod statystycznej kontroli odbiorczej
y Planowanie kontroli jakości
Analiza systemów pomiarowych
y Podstawy zarządzania jakością pomiarów
y Metoda R&R
y Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej
Badanie satysfakcji klienta
y Tworzenie kwestionariusza
y Rzetelność pomiarów
y Próbkowanie
y Karty kontrolne przy analizie ankiet
y CSI
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Statystyka w walidacji
metod pomiarowych
Opis kursu: Kurs jest przeznaczony głównie dla osób zajmujących się potwierdzaniem jakości metod pomiarowych (walidacją), w obrębie laboratorium lub produkcji. Uczestnicy w trakcie kursu dowiadują się, jakie metody statystyczne mogą być przydatne w trakcie walidacji metody pomiarowej, jak zastosować te metody w różnych przypadkach oraz jak zinterpretować wyniki
analiz. Podczas kursu główny nacisk jest położony na praktyczne zapoznanie się z odpowiednimi metodami statystycznymi tak,
aby łatwiej można było wykorzystać je w codziennej pracy. Omawiane metody statystyczne są zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-ISO 5725-1. Kurs 2-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków” lub „Statystyka
w jakości - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Analiza wariancji”, „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA”,
„SPC 1 - karty kontrolne”, „SPC 2 - zaawansowane karty kontrolne”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y

Wstęp
y Wprowadzenie do programu STATISTICA
y Wprowadzenie do walidacji metod pomiarowych
Zagadnienia związane za wstępną obróbką danych
y Graficzne możliwości prezentacji danych
y Histogram
y Wykresy ramka-wąsy
y Wykresy rozrzutu
y Ocena normalności rozkładu pomiarów
y Poszukiwanie wartości odstających
Metody statystyczne wykorzystywane w walidacji metod pomiarowych
y Ocena niepewności pomiarów
y Ocena zakresu metody
y Ocena liniowości, zakres liniowości
y Wyznaczanie prostej kalibracji
y Dokładność, poprawność, precyzja
y Powtarzalność i odtwarzalność
y Stabilność - karty kontrolne
Warsztaty
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Techniki segmentacji
w badaniach rynkowych
Opis kursu: Segmentacja rynku jest jednym z najczęściej wykonywanych zadań analizy danych i data mining. Kurs jest
przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami segmentacji, szczególnie w kontekście badań marketingowych
i rynkowych. Omówione zostaną nowoczesne techniki analityczne stosowane w tego typu zagadnieniach. Przedstawione zostaną dwa podejścia do segmentacji: predykcyjne i deskryptywne. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA.
Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Badanie satysfakcji i wartości klienta”, „Zastosowania data mining w badaniach
marketingowych”, kursy z cyklu data mining, „Analizy wielowymiarowe”, „Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y
y

y
y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Segmentacja rynku: podejście eksploracyjne i modelowe
y Segmentacja a priori i post-hoc
y Modele deskryptywne i predykcyjne
y Segmentacja deterministyczna i probabilistyczna
Podejście predykcyjne w segmentacji rynku - istota i założenia
Drzewa interakcyjne CART w podejściu predykcyjnym
y Indeks Giniego a podział rekurencyjny w algorytmie CART
y Interakcyjna budowa modelu predykcyjnego z subiektywnym doborem predyktorów
y Rola zmiennych zastępczych (surrogates)
Metoda Random Forests i wzmacniane modele drzew klasyfikacyjnych (boosted trees)
y Metody wzmacniania algorytmów uczących oparte na technice bootstrap (bagging, boosting)
y Właściwości metody „losowy las”
y Budowa wzmacnianych modeli predykcyjnych
Podejście deskryptywne w segmentacji rynku - istota i założenia
Analiza głównych składowych i algorytm NIPALS w segmentacji deskryptywnej
y Rola analizy głównych składowych w diagnostyce kryteriów segmentacji
y Algorytm NIPALS
y Optymalizacja kryteriów post-hoc
y Ocena wymiarowości kryteriów segmentacji
Uogólniona analiza skupisk w grupowaniu konsumentów
y Podejście hierarchiczne i niehierarchiczne w segmentacji rynku
y Metoda k-średnich w segmentacji
y Podejście probabilistyczne do segmentacji - metoda EM
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Teoretyczne podstawy
wnioskowania
statystycznego
Opis kursu: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych usystematyzowaniem lub poszerzeniem wiedzy
w zakresie teoretycznych podstaw wnioskowania statystycznego. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu wzbogaconego o przykłady zastosowań omawianych zagadnień w różnych dziedzinach badań stosowanych. Niektóre
z omawianych zagadnień będą też ilustrowane przykładami w programie STATISTICA.
Wymagania: Wskazana jest znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa (przede wszystkim pojęcie rozkładu
zmiennej losowej), analizy matematycznej (elementy rachunku różniczkowego i całkowego) oraz elementy rachunku
macierzowego.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

Program kursu:

y Model statystyczny
y Pojęcie modelu statystycznego
y Przykłady wybranych modeli: dwumianowy, Poissona, wykładniczy, gaussowski
y Podstawowe twierdzenia statystyki matematycznej
y Estymacja punktowa
y Pojęcie estymatora
y Kryteria estymacji (nieobciążoność, wariancja, ryzyko średniokwadratowe)
y Techniki estymacji: metoda największej wiarogodności, metoda najmniejszych kwadratów
y Przedziały ufności
y Pojęcie przedziału ufności
y Metody konstrukcji przedziałów ufności
y Przykłady konstrukcji przedziałów ufności
y Weryfikacja hipotez statystycznych
y Podstawowe pojęcia: hipoteza statystyczna, test statystyczny, poziom istotności, poziom krytyczny,
hipoteza alternatywna, moc testu

y Zagadnienia wybrane: podejmowanie decyzji statystycznych, elementy statystyki bayesowskiej
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Text mining

Opis kursu: Kurs poświęcony jest zagadnieniom automatycznego przetwarzania informacji o charakterze tekstowym.
Uczestnicy szkolenia poznają metody analizy danych służące do klasyfikacji dokumentów, wyszukiwania i pozyskiwania informacji z przetwarzanych zasobów tekstowych, wykorzystania informacji o charakterze tekstowym w modelowaniu i prognozowaniu. W trakcie zajęć omawiane są zasady analizy zasobów tekstowych za pomocą metod taksonomicznych, modeli klasyfikacyjnych (przede wszystkim drzew decyzyjnych), sieci neuronowych oraz metod graficznych.
Podstawowym narzędziem programowym wykorzystywanym w trakcie zajęć jest STATISTICA Text Miner. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie
„STATISTICA kurs podstawowy” lub „Data mining I - kurs podstawowy”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Data mining II a - metody bez nauczyciela”, „Data mining II b - modele i metody”,
„Data mining III - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych”, „Prognozowanie w STATISTICA Data Miner”, „Analizy
wielowymiarowe”, „Sieci neuronowe”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y
y
y

y

y

y
y

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Definicja oraz zakres text miningu
Przegląd problemów rozważanych na gruncie text miningu
Wstępne przygotowanie przetwarzanego zestawu dokumentów
y Ujednolicenie sposobu kodowania dokumentów
y Usunięcie słów nieistotnych z punktu widzenia przeprowadzanej analizy
(wchodzących w skład stop-listy)
y Problem redukcji do rdzenia
Numeryczna reprezentacja dokumentów tekstowych
y Reprezentacja oparta na wektorach liczebności słów
y Określanie podobieństwa pomiędzy dokumentami oraz pomiędzy słowami
y Metody redukcji wymiaru
Analiza skupień (klasyfikacja bezwzorcowa, grupowanie) dokumentów
y Klasyfikacja dokumentów za pomocą metody k-średnich
y Wykorzystanie hierarchicznych metod grupowania w klasyfikacji dokumentów tekstowych
y Zastosowanie sieci neuronowych w klasyfikacji dokumentów
Klasyfikacja wzorcowa dokumentów
y Neuronowe metody klasyfikacji
y Klasyfikacja bayesowska
y Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w analizie dokumentów tekstowych
Metody pozyskiwania wiedzy z dokumentów tekstowych
y Zagadnienie automatycznego generowania streszczeń
y Wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych
Wykorzystanie danych tekstowych w modelowaniu
y Tworzenie modeli regresyjnych wykorzystujących dane tekstowe
y Zastosowanie drzew regresyjnych
y Metody typu Random Forest
Wizualizacja struktury dokumentów

63

KURSY_08_11_2013.indd 62

2013-11-14 15:20:07

Wprowadzenie
do Six Sigma
Opis kursu: Kurs jest pierwszym z cyklu szkoleń poświęconych metodom statystycznym w strategii Sześć Sigma (Six Sigma).
Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Sześć Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą
w ramach Sześć Sigma. Program kursu obejmuje także omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie
i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne
we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. Kurs ten jest doskonałym wprowadzeniem do metody nie tylko dla osób, którzy
mają zajmować stanowiska w strukturze Sześć Sigma (Green Belt, Black Belt) ale również dla wszystkich tych, którzy chcą
zapoznać się z tą coraz szerzej wykorzystywaną strategią. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
Kontynuacją mogą być np. kursy: kolejne szkolenia z cyklu Six Sigma, „Statystyka w walidacji metod pomiarowych”,
„Analiza danych pomiarowych i sygnałów”, „Analizy wielowymiarowe”, „Statystyka w systemach zarządzania jakością
ISO 9001 i ISO/TS 16949”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y
y
y

y
y
y
y

Rozwój Six Sigma - ujęcie historyczne
Omówienie strategii oraz przedstawienie wyników Six Sigma
Rozkład ról i obowiązków w Six Sigma
y Championi
y Master black belts
y Black belts
y Green belts
Realizacja Six Sigma - rozwiązywanie problemów zgodnie z DMAIC
Planowanie projektu
Process Flowcharting
Przegląd narzędzi Six Sigma
y Analiza Pareto
y Diagram Ishikawy
y Zasada 3S
y Histogram
y FMEA
y MSA
y DOE
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Zarządzanie jakością
w bankach
- wprowadzenie
Opis kursu: Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji związanych z zarządzaniem jakością w bankach.
Omówione będą podstawowe koncepcje związane z zarządzaniem jakością takie jak ISO 9001, Six Sigma, Kaizen, TQM.
Uczestnicy zapoznają się z istotą problematyki zarządzania jakością. Poznają różne systemy zarządzania oraz alternatywne
podejścia do doskonalenia jakości. Przećwiczą też podstawowe techniki doskonalenia jakości oraz poznają sposób
prowadzenia rachunku kosztów jakości. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Kurs 1-dniowy.
Kontynuacją mogą być np. kursy: „Wprowadzenie do Six Sigma”, „Statystyka w jakości - kurs podstawowy”, „SPC 1 - karty
kontrolne”, „SPC 3 - analiza zdolności procesu”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

y

y

y
y
y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

Wprowadzenie
y Systemy zarządzania - krótki przegląd
y Istota wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania
y Standardy sprzedaży jako element zarządzania jakością
Podstawy zarządzania jakością
y Rozwój zarządzania jakością
y Znaczenie certyfikatów z punktu widzenia klientów
y Guru jakości - dlaczego warto o nich pamiętać?
ISO 9001
y Istota ISO 9001 - podstawowe wymagania
y Znaczenie poszczególnych wymagań w zarządzaniu bankami
y Dokumentacja systemu zarządzania (struktura, opracowywanie, cele)
y Znaczenie auditów wewnętrznych w doskonaleniu
Six Sigma
y Istota doskonalenia opartego o strategię Six Sigma
y Cykl DMAIC - jak osiągnąć sukces finansowy w Six Sigma?
Kaizen
y Minimalizowanie marnotrawstwa
y Kaizen w biurze - upraszczanie procesów, ograniczanie kosztów
TQM
y Zarządzanie z myślą o klientach
y Czy TQM sprawdza się w polskich realiach?
Podsumowanie
y Porównanie przedstawionych podejść
y Odpowiedzi na pytania
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Zastosowania
data mining
w badaniach
marketingowych
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów marketingu, którzy w swojej codziennej pracy mają do
czynienia z różnymi zbiorami danych. Kurs zainteresuje również badaczy rynku, analityków oraz osoby zajmujące się
analizą danych i budową modeli predykcyjnych i opisowych. W trakcie zajęć zrealizowane zostaną studia przypadków
w oparciu o rzeczywiste zbiory obserwacji. Ich różnorodność sprawia, że kurs jest skierowany do przedstawicieli firm
z wielu branż. Obszary aplikacyjne dotyczą m.in. badań segmentacyjnych, analizy koszykowej, web miningu, sprzedaży
krzyżowej i uzupełniającej (cross-selling, up-selling) czy analizy danych ankietowych. Kurs 1-dniowy.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA,
znajomośc zasad wielowymiarowej analizy regresji i analizy czynnikowej. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie
„STATISTICA kurs podstawowy” lub „Statystyka dla niestatystyków”.
Kontynuacją mogą być np. kursy: kursy z cyklu data mining, „Sieci neuronowe”, „Metody statystyczne w marketingu
i badaniach rynku”, „Techniki segmentacji w badaniach rynkowych”, „Modelowanie w badaniach marketingowych
i rynkowych”, „Badanie satysfakcji i wartości klienta”.
Terminy: dostępne na www.StatSoft.pl/kursy
Program kursu:

y

OPISY I PROGRAMY KURSÓW

y

y

y

Profilowanie segmentów i budowa modeli predykcyjnych za pomocą drzew klasyfikacyjnych CART – studium przypadku
y Budowa drzewa klasyfikacyjnego
y Wprowadzanie alternatywnych podziałów przy użyciu zmiennych zastępczych
Analiza koszykowa (market basket analysis) jako podstawowa aplikacja reguł asocjacyjnych – studium przypadku
y Reguły asocjacyjne
y Miary jakości reguł asocjacyjnych
y Wizualizacja wyników analizy
y Generowanie reguł z wybranymi elementami poprzednika lub następnika
Sekwencje i ich klasyczne zastosowania w analizie na potrzeby cross- i up-sellingu oraz w analizie strumienia
odwiedzanych stron internetowych (click stream analysis) – studium przypadku
y Reguły sekwencyjne i ich rodzaje
y Interpretacja reguł
y Sposoby wizualizacji sekwencji
Użycie samoorganizujących się map (sieci Kohonena) w badaniach segmentacyjnych rynku – studium przypadku
y Sieci Kohonena a kwantyzacja wektorowa
y Sieci Kohonena a metoda k-średnich
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE
Prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy: StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków lub faksem na numer: 12 4284301
lub e-mailem na adres: info@statsoft.pl

INFORMACJA O UCZESTNIKU
TEMAT KURSU

TERMIN KURSU

IMIĘ
I NAZWISKO
STANOWISKO
FIRMA
ADRES
TELEFON

FAKS

E-MAIL

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY

NIP FIRMY

Upoważniamy StatSoft Polska Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Zgłoszenie udziału w kursie jest zobowiązaniem do zapłacenia należności.
Warunki rezygnacji:
Osoby, które prześlą faksem pisemne powiadomienie o rezygnacji z kursu co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem kursu, nie poniosą żadnych kosztów. Osoby, które zrezygnują nie później niż 7 dni przed
rozpoczeciem kursu, wnoszą opłatę w wysokości 50% ceny kursu. Późniejsza rezygnacja lub nieobecność
na kursie wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty.

..................................

..................................................................

Data

Pieczęć i podpis osoby kierującej na kurs
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PLAN
CENTRUM KRAKOWA

18
24
12

21

17

11

2

25

20

14
27
10

4

8 9

13

5

15 16

23
7

1

6

28

19
3

26

PLAN CENTRUM KRAKOWA

22

Wybrane hotele
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dworzec PKP i PKS
Wawel
Rynek i Sukiennice
Kościół Mariacki
Kino „Kijów”
Stadion „Cracovia”
DS „Żaczek”
Muzeum Narodowe
Biblioteka Jagiellońska
Akademia Górniczo-Hutnicza

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Biała Gwiazda, ul. Reymonta 22, tel 12 633-49-22
Chopin, ul. Przy Rondzie 2, tel 12 299-00-00
Europejski, ul. Lubicz 5, tel. 12 422-09-11
Fortuna Bis, ul. Piłsudskiego 25 , tel. 12 430-10-25
Fortuna, ul. Czapskich 5, tel. 12 422-31-43
Hotel Profesorski UJ, ul. Garbarska 7a, tel. 12 422-30-08
Krakowiak, ul. Armii Krajowej 9, tel. 12 662-64-55
Ibis, ul. Syrokomli 2, tel 12 299-33-00
Logos, ul. Szujskiego 5, tel 12 631-62-00
Nawojka Hotel Studencki, ul. Reymonta 11, tel. 12 378-11-00
Niebieski Art Hotel & Spa, ul. Flisacka 3, tel. 12 297-40-00
Pensjonat Przy Błoniach, ul. Emaus 28 B, tel. 12 427-25-24
Polonez, ul. Reymonta 15, tel. 12 292-82-94
Polonia, ul. Basztowa 25, tel. 12 422-12-33
Royal, ul. Św. Gertrudy 26-29, tel. 12 421-35-00
Saski, ul. Sławkowska 3, tel. 12 421-42-22
Wawel-Tourist, ul. Poselska 22, tel. 12 424-13-00
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INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

Zgłoszenie uczestnictwa
Aby zgłosić swoje uczestnictwo, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie 67 tej broszury i przesłać go do nas
pocztą, faksem lub e-mailem. Zgłoszenia są przyjmowane w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania limitu miejsc.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu fakturę pro forma, na podstawie której będzie można dokonać płatności.

Miejsce i czas
Kursy odbywają się w naszej nowoczesnej pracowni szkoleniowej w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36 (w budynku
Miastoprojektu) w sali 102 w budynku B. Z dworca PKP/PKS można dojechać autobusami nr 152, 292 (należy wysiąść
na przystanku Cracovia Błonia i przejść wzdłuż stadionu klubu Cracovia w kierunku kopca Kościuszki), tramwajem
nr 20 lub autobusami nr 124, 179, 502 (należy wysiąść na przystanku Cracovia i przejść wzdłuż stadionu klubu
Cracovia w kierunku kopca Kościuszki).
Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 i trwają do 16.30. W pozostałych dniach zajęcia rozpoczynają się
o godz. 9.00 i kończą się o 16.00. Około godz. 13.00 przewidziana jest godzinna przerwa na obiad.
Aktualny terminarz kursów dostępny jest na stronach www.StatSoft.pl/kursy.

Materiały szkoleniowe

Świadectwa
Każdy uczestnik kursu otrzymuje świadectwo jego ukończenia. Osoby uczestniczące w cyklach szkoleniowych otrzymują
dodatkowe świadectwo.

Bufet
W czasie kursu jego uczestnicy mają do dyspozycji: kawę, herbatę, zimne napoje, a podczas przerwy obiadowej
zapraszamy uczestników na obiad.

Zakwaterowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnicy naszych kursów otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących. Zajęcia
odbywają się z wykorzystaniem komputerów.

Cena kursu nie obejmuje zakwaterowania. Na sąsiedniej stronie tej broszury znajdziecie Państwo listę wybranych hoteli
krakowskich, z których łatwo można się dostać do naszej pracowni szkoleniowej oraz mapę okolicy. W razie problemów
służymy pomocą w rezerwacji miejsc hotelowych.

Rezygnacja z udziału
Osoby, które prześlą faksem pisemne powiadomienie o rezygnacji z kursu co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu,
nie poniosą żadnych kosztów. Osoby, które zrezygnują nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wnoszą opłatę
w wysokości 50% ceny kursu. Późniejsza rezygnacja lub nieobecność na kursie wiąże się z koniecznością wniesienia
pełnej opłaty.
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USŁUGI
I OPROGRAMOWANIE
StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft, Inc. - jednego z największych producentów oprogramowania do statystycznej i graficznej analizy danych. Oprócz prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu analizy danych,
zajmujemy się sprzedażą programów z rodziny STATISTICA, świadczymy usługi konsultingowe, przygotowujemy
i wdrażamy aplikacje dostosowane do potrzeb użytkownika. Lata doświadczeń w pracy z klientami, przeprowadzenie wielu projektów z zakresu analizy danych, setki zrealizowanych kursów, wszystko to pozwala nam czuć
się specjalistą w tym temacie i stale poszerzać ofertę.
Konsulting
Zakres świadczonych przez nas usług konsultingowych obejmuje doradztwo w dziedzinie gromadzenia i analizy
danych, projektowania systemów analizy danych i współdzielenia wiedzy, budowy modeli analitycznych oraz
ich wdrożenia w środowisku STATISTICA. StatSoft dysponuje zespołem doświadczonych pracowników, specjalistów w dziedzinie projektowania i implementacji systemów analitycznych na bazie programów STATISTICA.
Zwracając się do nas ze swoimi potrzebami w zakresie analizy danych, macie Państwo pewność, że otrzymacie
profesjonalną pomoc, której efektem jest rozwiązanie w pełni zaspokajające Państwa oczekiwania. Nasze usługi pozwalają szybko i sprawnie rozwiązywać problemy związane z analizą danych i efektywnie korzystać z jej
wyników. Za pomocą metod analizy danych przekształcamy gromadzone w firmach dane w użyteczną wiedzę,
ułatwiającą szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, branży usług finansowych oraz instytucji rządowych i samorządowych. Oferujemy także
pomoc w zakresie analizy danych pracownikom instytutów badawczych i naukowych.
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Implementacje i wdrożenia
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W praktyce analiza danych i korzystanie z jej wyników często wymaga stworzenia rozwiązania informatycznego.
Przy projektowaniu i wdrażaniu takiego systemu potrzebna jest wiedza dotycząca celów i technik analizy
danych. Dlatego też dostarczamy naszym klientom kompleksowe usługi: zarówno konsulting merytoryczny
dotyczący analizy danych, jak również usługi informatyczne, dzięki którym praktyczne stosowanie analizy
danych i łatwe korzystanie z jej wyników staje się rzeczywistością. Implementacje i wdrożenia mogą dotyczyć
zarówno niewielkich systemów, jak też stworzenia zintegrowanego systemu analizy danych (np. w oparciu o
hurtownię danych) obejmującego dowolnie duże przedsiębiorstwo. Możemy przykładowo zaprojektować
i wdrożyć automatyczny system monitorowania produkcji, umożliwiający zarządzanie jakością, wyszukiwanie
czynników w istotny sposób wpływających na jakość produkcji i bieżące informowanie o stanie procesów.

Oprogramowanie
Wszystkie produkty z rodziny STATISTICA mają środowisko pracy z intuicyjnym (nawet dla początkujących użytkowników) dostępem do najważniejszych funkcji. Ponadto środowisko pracy można w pełni dostosować do
indywidualnych potrzeb i upodobań. Każdy z programów STATISTICA oferuje elastyczne sposoby zarządzania
wynikami, raporty o doskonałej jakości, pełną obsługę OLE i ActiveX oraz możliwość integracji z siecią WWW
(przy użyciu WebSTATISTICA Server). Wszystkie produkty mają też zoptymalizowane mechanizmy zarządzania
wielkimi zbiorami danych, interaktywne narzędzia tworzenia zapytań do baz danych i szeroki zakres opcji
importu oraz eksportu danych i wyników. Programy z rodziny STATISTICA mogą przetwarzać zbiory danych
o nieograniczonej wielkości (z poczwórną precyzją obliczeń), są wielozadaniowe i mogą korzystać z wielu
źródeł danych jednocześnie. Każdy produkt wyposażony jest w zintegrowane z analizami narzędzia wizualizacji, kreujące wykresy o najwyższej jakości, każdy ma komplet narzędzi umożliwiających automatyzację pracy,
z profesjonalnym środowiskiem programistycznym STATISTICA Visual Basic włącznie. Moduły STATISTICA można zintegrować w system korporacyjny, rozszerzony o narzędzia pracy zespołowej, specjalistyczne bazy danych
oraz zoptymalizowane procedury dostępu do korporacyjnych baz i hurtowni danych, łącznie z możliwością
obróbki dużych zbiorów danych na serwerze, bez potrzeby tworzenia lokalnych kopii. Od wielu lat STATISTICA
otrzymuje najwyższe oceny we wszystkich recenzjach i wygrywa wszystkie testy porównawcze przeprowadzane
przez niezależne instytucje i specjalistyczne czasopisma.
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USŁUGI
I OPROGRAMOWANIE
W skład rodziny STATISTICA wchodzą m.in. następujące programy i moduły:
ANALIZA DANYCH

STATISTICA Pakiet Podstawowy
y
Jest to obszerny zestaw najważniejszych metod statystycznej analizy danych, rozbudowanych narzędzi tworzenia wykresów dostępnych w przyjaznym środowisku oraz potężna, wygodna w użyciu i wydajna technologia STATISTICA. Zawiera także narzędzia
ułatwiające tworzenie zapytań do baz danych oraz profesjonalne środowisko programis- tyczne STATISTICA Visual Basic.
STATISTICA Pakiet Zaawansowany
y
Jest to uniwersalny, rozbudowany pakiet, który umożliwia bardzo efektywne wykonywanie wszystkich etapów analizy danych.
Zawiera funkcjonalność programu STATISTICA Pakiet Podstawowy oraz szeroki zakres zaawansowanych metod analitycznych
i graficznych, stosowanych w różnych dziedzinach, np. w nauce, biznesie i technice: Analizy Wielowymiarowe (bogaty zestaw
technik wielowymiarowych, począwszy od analizy skupień, a skończywszy na drzewach klasyfikacyjnych), Modele Zaawansowane (zaawansowany zestaw narzędzi do modelowania zależności liniowych i nieliniowych), Analizę Mocy Testów (specjalistyczne
narzędzie do analizowania wszelkich aspektów mocy testów statystycznych, wyznaczania liczności próby i szacowania przedziałów ufności).
STATISTICA Zestaw Plus
y
Przeznaczony jest zarówno dla osób wykonujących pogłębioną analizę danych w różnych obszarach biznesu, jak również

STATISTICA Reporting Tables
y
Jest to wygodne i wydajne narzędzie do badania dużych zbiorów danych i prezentacji wyników w postaci tabel. Program daje
bardzo duże możliwości określania układu tabeli: wielu poziomów podsumowania, zagnieżdżonych wierszy i kolumn, uwzględniania zmiennych wielokrotnych odpowiedzi. Dane można podsumowywać za pomocą wielu podstawowych i zaawansowanych
statystyk: od średniej i sumy po statystyki odporne. Układ tabeli określamy w graficznym środowisku, przeciągając zmienne
w odpowiednie pola okna definiowania tabeli. Podczas tworzenia tabeli użytkownik ma możliwość podglądu jej końcowej
postaci i korygowania układu oraz formatu pól na bieżąco. Jednocześnie cały proces tworzenia tabeli można łatwo zautomatyzować kilkoma kliknięciami myszy. W odróżnieniu od innych narzędzi do tworzenia tabel STATISTICA Reporting Tables może
przetwarzać zbiory danych złożone z wielu milionów przypadków.
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naukowców opracowujących wyniki swoich badań. W skład programu wchodzi zestaw narzędzi do czyszczenia i przygotowania danych, obejmujący między innymi kreator reguł poprawności danych oraz moduł umożliwiający ważenie wieńcowe
przypadków. Zawiera także moduły analityczne umożliwiające np.: wykonanie analiz za pomocą krzywych ROC, metaanalizy
oraz metaregresji, a także kreator regresji logistycznej, analizę conjoint, PROFIT oraz szereg innych narzędzi przydatnych
w codziennej pracy analityków. W skład zestawu wchodzą także narzędzia umożliwiające podsumowanie skal wykorzystywanych podczas badań ankietowych, obliczanie wskaźników przydatnych w badaniach naukowych oraz wielu branżach biznesu.
Ponadto użytkownicy zestawu mają do dyspozycji dodatkowe wykresy (m.in. radarowy oraz Blanda-Altmana) oraz narzędzia
formatujące wyniki wykonanych analiz.

STATISTICA Mapy
y
Jest dodatkiem do oprogramowania STATISTICA umożliwiającym wizualizację danych na dostępnym zestawie map (m.in.:
Polska w podziale na województwa i powiaty, opcjonalnie dostępne są również mapy z podziałem województw na gminy).
Ustawienia wyglądu mapy można łatwo zapisać lub wczytać z pliku. Użytkownik ma możliwość importu własnych map z formatu
Shapefile (*.shp), edycję raz utworzonego wykresu i automatyzację pracy za pomocą makr.
STATISTICA VEPAC (Variance Estimation, Precision and Comparision)
y
Obszerny zestaw technik przeznaczonych do analizy wyników eksperymentów zaplanowanych w układach zawierających efekty
stałe i losowe. Do estymacji komponentów wariancyjnych stosowana jest ANOVA oraz metoda REML (estymacja metodą ograniczonej największej wiarygodności). VEPAC pozwala na zwiększenie precyzji wnioskowania przy porównywaniu efektów stałych
w przypadku występowania wielu źródeł zmienności.
71
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DATA MINING

STATISTICA Data Miner
y
Jest to najpełniejszy z dostępnych na rynku zestaw rozwiązań do data mining, wyjątkowo prosty w obsłudze dzięki bazującemu
na ikonach interfejsowi. Zawiera najnowsze, wyrafinowane techniki data mining: Analizę koszykową, Interakcyjne drążenie danych, Analizę skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich, Uogólnione modele addytywne (GAM), Modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (C&RT i CHAID), Losowy las (Random Forests), Multivariate Adaptive Regression Splines (MARSplines), Inne
metody uczenia maszyn (Machine Learning), Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych i inne. Dzięki specjalnym narzędziom
wdrażanie oszacowanych w STATISTICA Data Miner modeli jest wyjątkowo proste.
STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe
y
Ten zaawansowany technologicznie program stanowi najpełniejszy wybór metod sieci neuronowych, z pomocnym automatycznym projektantem sieci i kreatorami. Charakteryzuje się wyjątkową sprawnością działania i oferuje wiele unikalnych narzędzi.
STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe to program interesujący nie tylko dla specjalistów, lecz również dla nowicjuszy
w dziedzinie sieci neuronowych. Program można rozszerzyć o Generator Kodu C, który umożliwia zapisanie w postaci kodu C
gotowych sieci, nauczonych za pomocą STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe.
STATISTICA Trees
y
Jest to program szczególnie przydatny dla analityków zainteresowanych modelami drzew decyzyjnych (klasyfikacyjnych i regre-
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syjnych). Zawiera różne odmiany modeli C&RT, CHAID oraz drzewa wzmacniane. Program umożliwia przeprowadzanie analiz,
z zastosowaniem algorytmów budowy drzew, które prowadzą do znalezienia zbioru logicznych warunków podziału prowadzących do jednoznacznego zaklasyfikowania badanych obiektów. Dodatkowo wbudowany mechanizm eksploracji drzew jest
bardzo użyteczny przy szczegółowej analizie uzyskanych wyników.
STATISTICA Data Mining Starter Pack
y
Jest doskonałym narzędziem dla każego, kto chce wyjść poza ramy klasycznej statystyki, poprzez udostępnienie narzędzi data
mining; stanowi element pośredni między Pakietem Zaawansowanym a Data Minerem. W skład pakietu wchodzą m.in.: regresja liniowa i nieliniowa, analiza dyskryminacyjna, PCA, sieci neuronowe, drzewa decyzyjne i drzewa wzmacniane.
STATISTICA Text Miner
y
Służy do wydobywania użytecznej wiedzy z pozbawionych struktur tekstów. System zawiera narzędzia dostępu do dokumentów
tekstowych w formatach: tekstowych (.txt), Adobe Acrobat (.pdf), PostScript (.ps), HTML i XML (powszechnie wykorzystywanych
w Internecie) oraz w formatach MS Office (.doc i .rtf). Program wstępnie przetwarza dokumenty, może pomijać nieistotne słowa i wykonywać redukcję słów do rdzenia (ang. stemming). System umożliwia przeszukiwanie sieci WWW i pobieranie z niej
dokumentów.
STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL)
y
Zawiera szereg najnowszych technik analitycznych przeznaczonych do znajdowania w dużych zbiorach danych reguł, jakim
podlegają „koszyki zakupów”. SAL pomaga w takich analizach jak: wykrywanie reguł asocjacji (ustalanie reguł, które produkty
kupowane są razem), analiza sekwencji (badanie, w jakiej kolejności poszczególne zjawiska zachodzą po sobie) czy analiza
skojarzeń (dzięki niej można przykładowo, analizując dane o wcześniejszych zakupach klientów, wnioskować o tym, co będą
chcieli kupić w przyszłości).

STATISTICA DLA JAKOŚCI
STATISTICA QC
y
Jest to zestaw statystycznych narzędzi zapewnienia i doskonalenia jakości. Są one dostosowane do metodyki Six Sigma i TQM

72

oraz zgodne z wymaganiami norm (m.in. ISO 9000, ISO/TS 16949). Program umożliwia tworzenie podstawowych i specjalistycznych kart kontrolnych, w tym m.in.: karty X-średnie i R, P, C, CUSUM, EWMA, Hottelinga. Zawiera zestaw procedur do
analizy zdolności procesu, powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R, analizy niezawodności i czasu uszkodzeń (Weibulla). Ponadto oferuje najpełniejszy zestaw technik planowania i analizy doświadczeń (DOE), które z powodzeniem mogą być
wykorzystywane w przemyśle, badaniach naukowych, zapewnianiu jakości, rolnictwie, medycynie i wielu innych dziedzinach.
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STATISTICA Enterprise/QC
y
System ten zaprojektowano dla potrzeb sterowania jakością i optymalizacji procesów z uwzględnieniem wymagań m.in.: TQM,
ISO 9000, ISO/TS 16949 i Six Sigma. System łączy w sobie najwyższej jakości technologię integracji systemów z elastycznością
i skalowalnością zaimplementowaną tak, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb użytkowników, modyfikację i rozszerzenie go
o nowe funkcje. Środowisko pracy użytkownika może zależeć od jego uprawnień w organizacji. Na hali produkcyjnej lub
w laboratorium STATISTICA Enterprise/QC może służyć do monitorowania procesów na bieżąco i alarmowania w przypadku
wystąpienia rozregulowań. Inżynierom jakości i technologom system daje wszechstronne narzędzia analizy i wizualizacji danych,
a zarządowi wyrafinowane, a przy tym proste w obsłudze narzędzia raportowania (w tym także zalecane przez strategię Six Sigma).
STATISTICA Multivariate Statistical Process Control (MSPC)
y
Jest to kompletne narzędzie dla wielowymiarowego sterowania jakością procesów. Dzięki niemu metody wielowymiarowe można
wykorzystywać bezpośrednio w złożonych procesach produkcyjnych i procesach wsadowych (okresowych, ang. batch processing), np. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym i papierniczym. Program ten umożliwia przeprowadzenie analizy po zakończeniu procesu (off-line), jak również analiz na bieżąco, w toku procesu (on-line).
STATISTICA Process Optimization (QC Miner)
y
Jest to system do predykcyjnego data mining w zastosowaniach przemysłowych. Stanowi rozszerzenie STATISTICA Data Miner
o specjalistyczne procedury służące do identyfikowania przyczyn problemów z jakością procesów. System łączy metody sterowania jakością, analizy procesu, planowania doświadczeń oraz Six Sigma z najnowocześniejszym środowiskiem eksploracyjnym
oraz predykcyjnym data mining. Użytkownicy systemu mogą przewidywać problemy zawiązane z kontrolą jakości, odkrywać ich
przyczyny, a także sposoby ulepszania i monitorowania procesów w czasie rzeczywistym.

y

STATISTICA Enterprise Small Business
Jest to korporacyjna wersja STATISTICA, współpracująca z wszelkimi repozytoriami danych. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja
uwierzytelniania użytkownika, a wygodna konfiguracja umożliwia łatwą automatyzację wykonywanych analiz i tworzonych raportów oraz udostępnianie danych i wyników analiz, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności analitycznej całej rodziny produktów
STATISTICA. STATISTICA Enterprise Small Business to zintegrowany i wieloużytkownikowy system analityczny przeznaczony do
zastosowań biznesowych, marketingowych, finansowych, przemysłowych i innych.
STATISTICA Enterprise/QC
y
System ten zaprojektowano dla potrzeb sterowania jakością i optymalizacji procesów z uwzględnieniem wymagań m.in.: TQM,
ISO 9000, ISO/TS 16949 i Six Sigma. System łączy w sobie najwyższej jakości technologię integracji systemów z elastycznością
i skalowalnością zaimplementowaną tak, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb użytkowników, modyfikację i rozszerzenie go
o nowe funkcje. Środowisko pracy użytkownika może zależeć od jego uprawnień w organizacji. Na hali produkcyjnej lub
w laboratorium STATISTICA Enterprise/QC może służyć do monitorowania procesów na bieżąco i alarmowania w przypadku
wystąpienia rozregulowań. Inżynierom jakości i technologom system daje wszechstronne narzędzia analizy i wizualizacji danych,
a zarządowi wyrafinowane, a przy tym proste w obsłudze narzędzia raportowania (w tym także zalecane przez strategię Six Sigma).
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NARZĘDZIA KORPORACYJNE - STATISTICA Enterprise

STATISTICA Enterprise Server
y
System korporacyjny oferujący możliwość korzystania z platformy STATISTICA w sposób interaktywny lub w trybie wsadowym
z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwia przekazywanie czasochłonnych zadań na serwer przy wykorzystaniu przetwarzania rozproszonego, oferuje architekturę wielowarstwową, sieciową administrację projektami oraz efektywną współpracę pomiędzy pracownikami różnych działów.

y

STATISTICA Decisioning Platform®
Jest rozwiązaniem pomagającym firmom sprawniej podejmować trafne decyzje z wykorzystaniem analizy danych. Umożliwia
uwzględnienie modeli predykcyjnych i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, łatwym do zarządzania środowisku, w którym przetwarzanie danych reprezentowane jest graficznie przez przepływ informacji (workflow).

KURSY_08_11_2013.indd 72

73

2013-11-14 15:20:18

USŁUGI
I OPROGRAMOWANIE
STATISTICA Live Score
y
To silnik skoringowy wchodzący w skład platformy analitycznej STATISTICA, który służy do wdrażania modeli opracowanych
®

w STATISTICA i obliczanie skoringów on-line z wykorzystaniem mechanizmów WebService (SOAP). STATISTICA Live Score umożliwia wydajne wyznaczanie skoringów (kredytowych, marketingowych i innych) oraz prognoz na potrzeby rozmaitych zastosowań
biznesowych, np.: cross-selling, up-selling, churn, ryzyko kredytowe, prognozowanie sprzedaży i wiele innych. Architektura
systemu umożliwia wielowątkowe przetwarzanie danych oraz współpracę ze wszystkimi standardowymi rozwiązaniami IT.
STATISTICA High Performance
y
Nowoczesna platforma analityczna STATISTICA umożliwia wykorzystanie siły obliczeniowej wieloprocesorowych serwerów dzięki czemu podczas przetwarzania ogromnych wolumenów danych (np. big data) można uzyskać wydajność do niedawna zarezerwowaną dla superkomputerów. W architekturze STATISTICA High Performance wdrożono wiele optymalizacji wiążących się
z obliczeniami równoległymi, zarówno podczas tworzenia modeli, jaki i ich stosowania (skoringu).
STATISTICA Document Management System
y
Jest to kompletny, skalowalny pakiet bazy danych, organizujący zarządzanie dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej.
Umożliwia sprawne, wydajne i bezpieczne operowanie dokumentami najróżniejszych typów, umożliwiając szybkie odnajdywanie dokumentów, udostępnianie ich, przeszukiwanie ich zawartości, a także przeglądanie i edycję (rejestrując przy tym proces
edycji i odpowiednio zarządzając kolejnymi wersjami). Produkt ten zaprojektowano z myślą o zapewnieniu zgodności z uregulowaniami norm ustalających sposób zarządzania dokumentami, jak np. FDA 21 CFR Część 11 czy ISO 9000, 9001, 14001.
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STATISTICA MAS (Monitoring and Alerting Server)
y
Jest to rozszerzenie STATISTICA Enterprise/QC o scentralizowane i zautomatyzowane narzędzia monitorowania wielu właściwości procesów i produktów. Bieżące monitorowanie to automatyczna, efektywna metoda równoczesnego monitorowania wielu
krytycznych parametrów oraz dostarczania odpowiednich informacji o stanie procesu osobom o właści- wych kompetencjach.
STATISTICA ETL (Extract, Transform and Load)
y
Jest dodatkowym narzędziem do zarządzania danymi dostępnym dla platformy Enterprise, rozwiązującym problemy odpowiedniego przygotowania i agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, gdy część z nich zawiera dane o działających w czasie
rzeczywistym procesach technologicznych (np. OSIsoft PI System lub podobny system bazodanowy - tzw. Process Historian),
a inne zawierają dane statyczne (np. Oracle, Microsoft SQL Server).
STATISTICA Web Data Entry
y
Umożliwia tworzenie scenariuszy wprowadzania danych, a następnie wykorzystanie ich do wprowadzania danych przez przeglądarkę internetową. Wprowadzone dane dostępne są na potrzeby analiz statystycznych, data mining i raportowania w wieloużytkownikowym środowisku STATISTICA Enterprise.
Dedykowane systemy analityczno-raportowe
y
Nasze systemy znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, administracji publicznej, zarządzaniu służbą zdrowia a także przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, samochodowym,
spożywczym, hutnictwie, górnictwie i wielu innych. Warto podkreślić, iż są to rozwiązania w 100% dopasowane do
potrzeb i wymagań odbiorcy, a jednocześnie czas wdrożenia jest krótki, ponieważ wykorzystujemy sprawdzone technologie i doświadczenia zdobyte podczas wdrożeń w czołowych firmach w Polsce i na świecie.
ROZWIĄZANIA SPECJALIZOWANE

Rozwiązania specjalizowane są przygotowywane przez StatSoft Polska na bazie programów z rodziny STATISTICA, aby
zapewnić optymalne wykorzystanie naszych narzędzi w określonych zastosowaniach.
STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny
y
Zawiera narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie rutynowo wykonywanych w przemyśle farmaceutycznym analiz stosowa74

nych przy walidacji, porównywaniu profili uwalniania, ocenie stabilności parametrów produktów leczniczych, badania trendów
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oraz raportów okresowych (APR). Zestaw można dostosować do potrzeb użytkownika m.in. w zakresie analiz statystycznych,
ale także formy przedstawiania wyników. Poza automatycznym generowaniem przygotowanych raportów, zawarte w pakiecie
programy z rodziny STATISTICA pozwalają na wykonywanie także wielu innych analiz danych produkcyjnych.
STATISTICA Zestaw Medyczny
y
Rozwiązanie zaprojektowane szczególnie z myślą o osobach opracowujących wyniki badań medycznych. W skład tego zestawu wchodzą moduły: Metaanaliza i metaregresja, Kreator regresji logistycznej, Miary powiązania/efektów oraz Krzywe ROC.
Moduł Metaanaliza i metaregresja jest narzędziem umożliwiającym syntezę wyników pochodzących z wielu badań pierwotnych
w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do danych surowych, a dysponujemy jedynie zbiorczymi wynikami tych badań. Kreator regresji logistycznej ułatwia i upraszcza proces budowy i oceny modeli regresji logistycznej. Moduł Miary powiązania/efektów służy
do obliczania szeregu wskaźników powiązania lub efektu na podstawie tabeli 2x2, natomiast Krzywe ROC umożliwiają ocenę
poprawności klasyfikatora, zapewniając łączny opis jego czułości i specyficzności. Całość uzupełniają dodatkowe procedury
przygotowania, czyszczenia i wizualizacji danych.
STATISTICA Zestaw Laboratoryjny
y
W jego skład wchodzą rozwiązania pozwalające na zautomatyzowaną analizę danych, które dotyczą: walidacji metod pomiarowych, badań międzylaboratoryjnych oraz badań biegłości laboratoriów. Oferowane przez nas rozwiązanie pomaga wypełnić
wymagania norm: ISO 17025 oraz 13528. Procedury statystyczne wykorzystywane w zestawie są zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w normie PN-ISO 5725. Warto zwrócić uwagę, że dodatki zostały tak przygotowane, aby po wprowadzeniu
danych, wybraniu parametrów i uruchomieniu analiz, użytkownik otrzymał gotowy raport w dostosowanym do jego potrzeb
szablonie.
STATISTICA dla Analiz Marketingowych i Rynkowych
y
Jest to program ułatwiający i przyspieszający proces opracowania wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem badań

STATISTICA Zestaw Skoringowy
y
Dedykowane narzędzie wspierające proces budowy modeli skoringowych, w szczególności w postaci karty skoringowej.
Rozwiązanie powstało we współpracy konsultantów StatSoft z pracownikami PKO BP i rozwijane jest we współpracy z kolejnymi
użytkownikami, będąc unikalnym na naszym rynku rozwiązaniem, ściśle dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników.
Składa się z odpowiedniego zestawu STATISTICA oraz specjalistycznych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację kart skoringowych: Wybór predyktorów, Reguły i interakcje, Dyskretyzacja zmiennych, Budowa karty skoringowej, Model
skoringowy typu survival, Analiza wniosków odrzuconych, Ocena modeli, Obliczanie skoringu, Zarządzanie punktem odcięcia,
Badanie stabilności, Analiza Vintage, Macierze migracji. Program może wspomagać budowę modeli skoringowych w: ocenie
ryzyka kredytowego, wyszukiwaniu wyłudzeń (fraud detection), windykacji, medycynie, a także szeroko rozumiany analityczny
CRM, w tym np.: zapobieganie odejściom klientów (churn), sprzedaż rozszerzoną (up-selling) i sprzedaż krzyżową (cross-selling), optymalizację kampanii marketingowych itp. makr.

USŁUGI I OPROGRAMOWANIE

ankietowych. Zawiera wszystkie moduły analityczne oraz narzędzia obróbki danych zawarte w STATISTICA Pakiet Zaawansowany, a także dodatkowe funkcje przydatne podczas przygotowania danych do specyfiki analiz pochodzących z badań marketingowych, np. analizę conjoint, PROFIT czy uogólnioną metodę składowych głównych. Za jego pomocą możliwe jest szybkie
rekodowanie danych, przekodowanie na zmienne sztuczne, zliczanie wystąpień określonego zakresu wartości w wybranych
zmiennych. Dostępne są także zaawansowane narzędzia do sprawdzania poprawności danych, podsumowania skal pomiarowych i wizualizacji, np. wykres dyferencjału semantycznego.

Gromadzenie i analiza danych ankietowych
y
Jest to opracowany przez firmę StatSoft Polska system wprowadzania i gromadzenia danych ankietowych, który umożliwia wprowadzanie danych z uzupełnionych ankiet lub ich wypełnianie on-line za pośrednictwem komputera wyposażonego w łącze internetowe i przeglądarkę. Dane te są przechowywane w bazie danych będącej częścią systemu,
specjalnie zaprojektowanej, zoptymalizowanej pod kątem wykonywania analiz i zestawień.
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