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V současnosti je k dispozici software STATISTICA 9. Tato aktualizace je určena pro uživatele, kteří 
mají na svých počítačích nainstalovanou verzi STATISTICA 9.

Pokyny jsou určeny pro následující typy instalací:

 Jednouživatelská verze
 Serverová / pracovní stanice – zahrnující plovoucí síťovou verzi, plovoucí síťovou verzi 

s odpojováním licencí, STATISTICA Enterprise a WebSTATISTICA.

Poznámka pro uživatele Data Mineru s generátoram zdrojového kódu C/C++/SVB: Pro ty 
uživatele, kteří si objednali STATISTICA Data Miner před 1. březnem 2010 a používají STATISTICA 
Data Miner ke generování zdrojového kódu samostatně fungujících procedur mimo prostředí 
softwaru STATISTICA (C/C++/SVB), prosím kontaktujte technické oddělení StatSoft CR na adrese
support@statsoft.cz pro získání dalších informací, jak postupovat při aktualizaci. Ke zpracování 
požadavku bude vyžadován licenční soubor STATISTICA 9.

Jednouživatelská verze

Aktualizace jednouživatelské instalace

 Stáhněte si aktualizační balíček STATISTICA.
 Dvakrát klikněte na soubor STATISTICA91cUpdateInstaller32.exe.
 V dialogu pro otevření souboru klikněte na tlačítko Spustit.
 Jakmile se objeví uvítací obrazovka průvodce instalace STATISTICA 9, klikněte na tlačítko 

Další.
 Aktualizace softwaru STATISTICA 9 je připravena k instalaci. Pro spuštění kopírování 

souborů na Váš počítač, klikněte na tlačítko Instalovat.
 Po skončení procesu instalace klikněte na tlačítko Dokončit.

Server / pracovní stanice
Zahrnuje instalaci plovoucí síťové verze, plovoucí síťové verze s odpojováním licencí, STATISTICA
Enterprise a WebSTATISTICA.

Aktualizace Serveru

Upozorňujeme, že je nutné provést NEJDŘÍVE aktualizaci serveru, potom aktualizaci pracovních 
stanic.

 Stáhněte si aktualizační balíček STATISTICA.



 Dvakrát klikněte na soubor STATISTICA91cUpdateInstaller32.exe.
 V dialogu pro otevření souboru klikněte na tlačítko Spustit.
 Jakmile se objeví uvítací obrazovka průvodce instalace STATISTICA 9, klikněte na tlačítko 

Další.
 Aktualizace softwaru STATISTICA 9 je připravena k instalaci. Pro spuštění kopírování 

souborů na Váš počítač, klikněte na tlačítko Instalovat.
 Po skončení procesu instalace budete vyzvání k aktualizaci jednotlivých pracovních stanic. 

Klikněte na tlačítko OK.
 Klikněte na tlačítko Dokončit.

Aktualizace pracovních stanic

Všechny pracovní stanice musí být aktualizovány PO dokončení aktualizace serveru.

 Nalistujte si sdílený adresář STATISTICA 9\Workstation Installer, který naleznete v existující 
instalaci na serveru. Připomínáme, že je vhodnější k procházení sdílených adresářů používat 
konvenci Windows Universal Naming Convention (UNC) namísto mapování síťové jednotky.

 Dvakrát klikněte na Setup.exe.
 Jakmile se objeví uvítací obrazovka průvodce instalace STATISTICA 9, klikněte na tlačítko 

Další.
 Aktualizace softwaru STATISTICA 9 je připravena k instalaci. Pro spuštění kopírování 

souborů na Váš počítač, klikněte na tlačítko Instalovat.
 Po skončení procesu instalace budete vyzvání k aktualizaci jednotlivých pracovních stanic. 

Klikněte na tlačítko OK.
 Klikněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace serveru WebSTATISTICA pro síťové sdílení

Pokud jste aktualizovali server WebSTATISTICA, který byl konfigurován pro spouštění ostatními 
uživateli (např. pokud ukládáte reporty WebSTATISTICA Enterprise na síťové umístění), bude nutné 
po dokončení aktualizace přenastavit službu WebSTATISTICA a DCOM identitu a povolit tak přístup
WebSTATISTICA na síťová sdílení.

Můžete změnit přidružené uživatele k službě WebSTATISTICA v záložce Přihlášení, dialogu 
Vlastnosti u této služby.

Dále bude třeba nastavit uživatele, kteří spouští instance STATISTICA, aby odpovídali uživatelům 
služby WebSTATISTICA. V první řadě je třeba spustit soubor dcomcnfg.exe. To lze například 
prostřednictvím dialogu Spustit v nabídce Start. Pokud po spuštění DCOM nastavení obdržíte 
jakékoliv varování, vyberte Ne.

V dialogu Služba komponent vyberte z Kořenového adresáře konzole položku > Služba komponent> 
Počítače> Tento počítač > Konfigurace modelu DCOM. Pod touto položkou vyhledejte záznam
StatSoft WebSTATISTICA Job Server. Klikněte pravým tlačítkem na tuto položku a vyberte 
Vlastnosti. Vyberte záložku Identita, Tento uživatel a vložte příslušné přihlašovací údaje odpovídající 
těm, které byly nastaveny pro službu WebSTATISTICA.

Jakmile jsou tyto kroky dokončeny, restartujte službu WebSTATISTICA.




