
1

STATISTICA 12

Nové funkce a vylepšení

Obsah
Úvod............................................................................................................................................ 2

Všechny produkty ........................................................................................................................ 2

Obnova licencí ..................................................................................................................................... 2

Nová rozdělení pro pravděpodobnostní kalkulátor, SVB a tabulkové funkce..................................... 2

Advanced query builder (nový editor SQL dotazů) ............................................................................. 2

Vizualizace dat – 2D grafy.................................................................................................................... 3

Vylepšení datových formátů ............................................................................................................... 4

Zjednodušení ovládání ........................................................................................................................ 5

STATISTICA Standard .................................................................................................................... 6

Negativně binomické rozdělení........................................................................................................... 6

Stepwise model builder (Kroková výstavba regrese) .......................................................................... 6

Interaktivní tvorba shluků ................................................................................................................... 6

STATISTICA Reportovací tabulky (nový produkt)............................................................................ 7

STATISTICA Weight of Evidence (nový produkt) ............................................................................. 8

STATISTICA Rules Builder (nový produkt)....................................................................................... 8

STATISTICA Data Miner................................................................................................................. 9

Vylepšený Workspace ......................................................................................................................... 9

STATISTICA Data miner – nové funkcionality .................................................................................... 11

STATISTICA Quality Control......................................................................................................... 14

STATISTICA Scorecard ................................................................................................................. 15



2

Úvod
Tento dokument shrnuje hlavní nové vlastnosti a funkcionality verze programu STATISTICA 12 oproti 

verzi STATISTICA 10. Dokument je členěn podle produktů, ve kterých se nová vylepšení vyskytují (v 

tomto dokumentu nejsou uvedena vylepšení produktů řady STATISTICA Enterprise).

Všechny produkty

Obnova licencí

 Prodlužovací kódy (Licence codes) -  nové kódy, pomocí kterých lze jednoduše prodloužit 

platnost produktu, modifikovat strukturu dostupných modulů, přidat funkce k vyzkoušení a 

další

 modifikována nabídka při expiraci licence – 3 nové možnosti:

o Použít kód (Apply code)

o Žádost o obnovení (Request renewal)

o Žádost o prodloužení (Request extension)

Nová rozdělení pro pravděpodobnostní kalkulátor, SVB a tabulkové funkce

 přidáno hypergeometrické, Poissonovo a binomické rozdělení

Advanced query builder (nový editor SQL dotazů)

Jedná se o .NET dialogový editor pro vytváření komplexních SQL dotazů. Jde o alternativu ke 

stávajícímu modulu STATISTICA Query builder, který je též v programu STATISTICA dostupný, ale 

nemá tak široké možnosti použití. Hlavními přednostmi modulu Advanced query builder jsou:

 Snadné vizuální vytváření komplexních SQL dotazů s podporou

o unions

o sub-queries (úprava dílčích dotazů nezávisle na hlavním dotazu)

o grouping

o sorting

 Styl MS Access s uživatelsky přívětivým „táhni & pusť“ rozhraním
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 Vytváření SQL dotazů dvěma způsoby – vizuální nebo textové (nebo v kombinaci)

 Možnost definovat uživatelsky přívětivé aliasy pro tabulky a názvy polí

 Sofistikovaný SQL parser, podpora nejpopulárnějších databázových serverů. Je zajištěna plná 

podpora pro Oracle, SQL Server, MS Access, MySQL, PostgreSQL, InterBase, Firebird, DB2, 

Informix, Sybase, SQLite, Teradata jazyk a standardní ANSI SQL/92, 89 a 2003 SQL syntax

 Formátování textu SQL dotazu – s našeptávačem a zvýrazněním syntaxe

 Přístupný zatím jen v zobrazení Pásu karet

Vizualizace dat – 2D grafy

 nový typ proložení – Ortogonální regrese

 k bodům grafu lze přidávat komentáře – Okomentovat body (Annotate points) (přes pravé 

tlačítko na bod grafu)

 možnost vypnout přizpůsobení měřítka v případě složených grafů: Možnosti grafu->Graf-

>Okno->Upravit měřítko u složených grafů-> Vypnuto

 v módu editace grafu přibyla nová možnost vytvoření tabulky odpovídající pouze datům 

označeným v grafu – v modu Průzkumníka grafu přes pravé tlačítko na označené body, volba 

Podmnožina

 pro časové údaje lze nastavit na ose velikost jednotky: Možnosti grafu->Osa->Hlavní 

jednotky->Mód: Ručně->Datum/čas. krok
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 v případě složených grafů lze nastavit okraje mezi jednotlivými grafy: Možnosti grafu->Graf-

>Okno->Okraje mezi podgrafy ve složených grafech

 u histogramů je nyní možnost vytvořit si Paretův graf: Grafy->2D grafy->Histogram->záložka

Detaily->volba Paretův diagram

 nový typ grafu: Profilový graf (Parallel coordinate plot) – graf zobrazuje vybrané proměnné, 

vedle sebe, při srovnatelném měřítku. To umožňuje lépe porovnat hodnoty proměnných 

napříč datovým souborem

Vylepšení datových formátů

 virtuální proměnná – systém nyní dovolí, aby byly proměnné přidány či odebrány bez 

potřeby přepsat celou sekci tabulky. Nová data jsou držena na separátním místě na disku a 

spojena dohromady až při ukládání dokumentu. Uživatelé mohou tedy přidávat 

transformované proměnné velmi rychle, podobně jako měnit typy. Uživatel nepozná, že 

software využívá virtuální proměnné. Uvidí pouze klasickou tabulku
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 zlepšení výkonu při použití textových popisků (Text labels)

 vylepšené zpracování textových proměnných v rámci tabulky – vede ke snížení velikosti

tabulky a s tím související nárůst výkonu

Zjednodušení ovládání

 nyní je možné vyhledávat moduly a funkcionality jen podle jména. Indexovány jsou všechny 

funkcionality Pásu karet. Vepisování do okénka k tomuto určeného postupně omezuje 

nabízené položky. Výběr položky má stejný efekt, jako bychom položku vybrali na liště Pásu 

karet

 nabídka ve stylu Office 2010 (pouze pro Pás karet) s inovovanou nabídkou Soubor

 Vysoké rozlišení  - spolu s nástupem Microsoft Vista a lepší dostupností monitorů s velkým 

rozlišením, Microsoft provedl změny, které umožňují jednoduše měnit DPI.  Pro Windows 7

byly defaultním nastavením pro vysoké rozlišení 120 DPI. Toto rozlišení je nyní podporováno i 

programem STATISTICA
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STATISTICA Standard

Negativně binomické rozdělení

 nová možnost negativně binomického rozdělení pro zobecněné lineární/nelineární modely -

ta umožňuje uživateli zvolit negativně binomické rozdělení jako rozdělení pro závislou 

proměnnou

Stepwise model builder (Kroková výstavba regrese)

 Nový interaktivní pomocník při tvorbě logistického regresního modelu. Jedná se o manuální 

verzi krokové logistické regrese, kdy si uživatel sám vybírá, které proměnné budou zařazeny 

či vyřazeny z modelu v aktuálním kroku budovaní modelu. 

Interaktivní tvorba shluků

 hierarchická shluková analýza získala možnost nastavit počet shluků a vytvořit shluky 

interaktivně přímo z dendrogramu (ve výsledcích shlukové analýzy na kartě Detaily, tlačítko 

Uložit klasifikaci)
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STATISTICA Reportovací tabulky (nový produkt)

 Reportovací tabulky (Reporting tables) – k nalezení pouze v zobrazení Pásu karet v záložce 

Data)

 Nový přídavný modul

 Jsou interaktivním nástrojem pro tvorbu pokročilých tabulkových výstupů. Tyto výstupy jsou 

výraznou nástavbou a rozšířením klasických kontingenčních tabulek. Jde o výpočet popisných 

charakteristik pro kategorie a kombinace kategorií

 Výpočty je možno třídit podle proměnných na obou osách X a Y a také ve vrstvách

 Rozsáhlé možnosti formátování, včetně podmíněného formátování

 Možnost nahrávání makra pro pravidelné vytváření analogických tabulek a reportů
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STATISTICA Weight of Evidence (nový produkt)
 Jedná se o interaktivní flexibilní nástroj pro překódování hodnot spojitých i kategorických 

proměnných na diskrétní kategorie automaticky s možností vlastních zásahů. Překódovaní je 

provedeno tak, aby produkovalo co největší rozdíly mezi vzniklými skupinami v závislosti na 

hodnotách Weight-of-Evidence

STATISTICA Rules Builder (nový produkt)
 Tato funkcionalita umožňuje vytvořit objekt, který obsahuje seznam „pravidel“. Jedná se o 

nový formát souboru, který může být otevřen a použit ve funkcionalitě Tvorba pravidel (Rules 

Builder) a to jak ve Workspace prostředí, tak i ve vyvolaném dialogu z meníčka. 

 Pravidlo může být tok instrukcí tvořených výsledky podmínek typu if-then-else, dále 

definováním nových proměnných, přiřazováním do nových proměnných, přiřazování do polí, 

z kterých je poté možné vybírat prvky například podle pořadí. 

 Tento modul může významně ulehčit práci například v oblastech, kde je potřeba rozhodovat se 

či dělit práci na základě expertních, obchodních či jiných pevně daných pravidel. Modulem 

Tvorby pravidel je možné vytvořit například rozhodovací strom s vlastními děleními 
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STATISTICA Data Miner

Vylepšený Workspace

 vedle původních uzlů a funkcionalit verze 10, je k dispozici nový typ uzlu s rozšířenými 

možnostmi nastavení, které jsou mnohem intuitivnější a flexibilnější

Starý uzel:     Nový uzel:

 při otevřeném Workspace jsou k dispozici rozšířené možnosti v menu Statistik, Data mineru, 

Grafů a menu Data. Uzly lze do Workspace přidávat přímo z Pásu karet (Ribbon bar), není tak 

nutné otevírat Node Browser
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 jednotlivé uzly lze umístit kamkoliv ve Workspace, namísto sekcí vymezených pro určitou část 

v toku procesu

 každý uzel obsahuje malé ikony pro rychlý přístup k příslušným funkcím

 nové funkcionality v prostředí Workspace:

o Data Health Check – univerzální uzel pro prvotní přípravu a analýzu dat (čištění, 

příprava, grafické výstupy,...)

o Predictor Screening – pomáhá při výběru vhodných prediktorů pro danou analýzu

nebo model

o Stepwise Model Builder – uzel příslušející metodě pro manuální krokovou výstavbu 

logistického regresního modelu

o Weight of Evidence - uzel pro tvorbu atributů

o Rules Builder – uzel obsahující uživatelem nastavená pravidla, která mohou na 

základě definovaných podmínek vytvářet nové proměnné, přepočítávat je, počítat 

modely

o Query Spreadsheet – uzel pro dotazování nad dokumenty přítomnými v prostředí 

workspace

o Import Excel – uzel pro načítání Excelovského souboru 

 při vytváření nového Worspace si může uživatel vybrat z předdefinovaných šablon

 Node browser nyní nabízí více pohledů na uzly, je možné vybírat z Vašich oblíbených uzlů i 

naposledy používaných
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STATISTICA Data miner – nové funkcionality

 Predictor screening – nová metoda pro analyzování prediktorů. Může být použita pro rychlý 

první náhled na prediktory. Pracuje s automatickou kategorizací prediktorů. Pro binární 

závislou proměnnou vytváří například nový typ grafů pro Default rate:

 Ordered Twoing Criterion – implementováno nové kritérium u interaktivních stromů, které 

nahlíží na závislou proměnnou jako na ordinální proměnnou, pořadí hodnot je tedy 

zohledněno
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 Nová možnost pro úpravu navržených interaktivních stromů – Sensitivity analysis:

Postup: 

- otevřeme ze souborů s příklady Adstudy.sta

- z menu Data minig zvolíme Interactive trees, typ analýzy Klasifikaci a C&RT

- Proměnné – dependent (2), Categorical pred. (1), Continuous pred. (3-25)

- záložka Advanced, vybrat položku Collect sensitivity analysis data

- potvrdíme OK a dostaneme výsledkový dialog ITrees C&RT

- klikneme na možnost Grow tree

- Nyní máme k dispozici volby Sensitivity, Predictors stats &detail, Sensitivity by rank

- Vybereme tlačítko Customize splits

- Volbou Select můžeme nastavit hodnotu přímo z grafu Importance vs Cutt-off
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- Táhnutím červené čáry nastavíme dělící hodnotu 
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STATISTICA Quality Control
 Diagramy pro kontrolu kvality nyní zahrnují novou možnost pro nastavení barevného 

podkladu pro sekci diagramu pod kontrolou, mimo kontrolu a mimo varovné meze
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STATISTICA Scorecard

 Nová funkcionalita Interakce a pravidla (Interactions and rules) slouží pro stanovení 

významných interakcí mezi proměnnými, současně je schopen identifikovat pravidla, která 

významně ovlivňují odezvu (toto se děje aplikací stromových algoritmů či logistické regrese). 

Vytvořená a následně uživatelem vybraná pravidla lze vyexportovat jako nové proměnné, lze 

také vygenerovat makro, report či zdrojový kód pro pravidla (Rules), který je schopen vytvořit 

nové proměnné následně automaticky

 nová funkionalita Kalibrační testy (Calibration Tests) dovoluje testovat, zda je či není 

pravděpodobnost předpovědi defaultu ta, která aktuálně nastala. Jsou k dispozici testy 

binomického a normálního rozdělení, které určí, zda model nepodceňuje výsledky 

ohodnocení.  Kritérium zvané „Austrian Supervision Criterion“ je také implementováno

 funkcionality jako budování atributů a tvorba skórkarty nyní podporují ukládání výsledků ve 

formě Pravidel (Rules), což výrazně zjednodušuje práci, navíc je možné takováto pravidla 

vkládat do prostředí Workspace  




