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Instalace softwaru Dell Statistica
Postup instalace jednouživatelské verze s registrací
na základě domény (Domain Based Registration)
Podmínky pro instalaci:
a) Operační systém: Windows XP, Win Vista, Win 7-8
b) Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je třeba ji
napřed odstranit, mohlo by docházet později k neočekávaným problémům.
Vyčistěte PC od starších verzí softwaru STATISTICA (pokud zde nějaké starší verze již byly instalovány) =>
Odinstalace stávajícího programu - v Ovládací panely -> (Programy) Odinstalovat program -> odeberte
software STATISTICA.
c) Na operačních systémech Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8 mohou úspěšně
instalovat pouze uživatelé s administrátorskými právy.
d) Na počítači musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer verze 5.5 či vyšší (pro
automatickou registraci).
e) Pro chod programu na počítači musí být nainstalován Microsoft .NET Framework 3.5.
(NET Framework 3.5 lze nainstalovat přímo z instalačního DVD se STATISTICOU, z adresáře
.\Redist\dotnetfx35.exe, po instalaci restartujte PC a pokračujte instalací STATISTICA)
f)

Tento software provádí automatickou registraci licence online. Pro automatickou registraci je
nezbytné provádět instalaci na počítači, který je připojený k internetu. Registraci u tohoto
produktu není možné přeskočit (problémy při registraci řeší kap. „Nezdařená automatická
registrace“).

Instalace
1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace a ověřte funkčnost připojení k internetu.
2. Vložte instalační DVD STATISTICA do DVD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky a
objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat
software STATISTICA.
Poznámka: Pokud se instalace automaticky nespustí, najděte v kořenovém adresáři soubor
CDSTART.exe a spusťte jej.
3. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.
4. V následujícím dialogu zadejte Sériové číslo (Serial Number) a 20-ti místný CD klíč (CD Key) do
příslušných polí. Je důležité požít kompletní sadu klíčů poskytnutou společností StatSoft.
Pokračujte tlačítkem Další. Pokud se po tomto kroku instalace ukončí, postupujte podle návodu
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v kapitole č. 4 (Ukončení instalace po zadání CD Key a Serial Number - Váš systém nebyl
změněn).
5. V dialogu síťové ID / časový kód zadejte příslušné kódy. Jednouživatelská instalace nevyžaduje
položku síťové ID (NET ID). Pokračujte tlačítkem Další.
6. Pozorně si přečtěte licenční podmínky, a pokud souhlasíte, označte Přijímám podmínky licenční
smlouvy a klikněte na tlačítko Další.
7. V dialogu pro výběr typu instalace zvolte buď Typický nebo Uživatelský a klikněte na tlačítko
Další. Typický nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je
doporučena. Postup instalace Uživatelský zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy
ohledně tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.
Klikněte na tlačítko Další.
8. V další dialogu si vyberete, zda chcete instalovat multimediální přehledy na pevný disk. Jedná se
o videa poskytující přehled jednotlivých funkcionalit systému STATISTICA. Doporučujeme
souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout
si je ale můžete kdykoliv i přímo z DVD. Klikněte na tlačítko Další.
9. V dialogu Adresář v nabídce start vložte název položky v menu Start; standardně STATISTICA 10.
Pokud chcete vytvořit zástupce aplikace, označte pole Vytvořit na ploše zástupce programu.
Klikněte na tlačítko Další.
10. V dialogu Registrovat u Společnosti Statsoft zadejte požadované informace do příslušných polí.
Je nutné uvést pracovní email s doménou školy nebo instituce, na kterou byl software pořízen.
Tyto informace jsou vyžadovány pro získání konečného licenčního souboru k Vašemu softwaru.
Pro pokračování klikněte na tlačítko Další.
11. Budete vyzváni k povolení bezdrátové síťové karty. Pokud ji Váš počítač má, povolte ji prosím do
dokončení instalace, aby byl software správně licencován. Po jejím povolení klikněte na tlačítko
OK.
12. V následujícím okně budete informováni, že registrace čeká na vyřízení. Zároveň Vám byl zaslán
registrační e-mail.
13. Otevřete Vaši podnikovou (univerzitní) e-mailovou aplikaci a ve složce Doručená pošta otevřete
e-mail s adresou odesílatele licence@statsoft.com. E-mail obsahuje výzvu k potvrzení e-mailové
adresy potřebné pro dokončení instalace programu STATISTICA. Proto klikněte na hypertextový
odkaz v e-mailu. Druhou možností je zkopírovat odkaz v celé jeho délce a vložit jej do adresní
řádky internetového prohlížeče.
Poznámka: Pokud neobdržíte e-mail z adresy licence@statsoft.com, bude třeba zkontrolovat Váš
spamový koš. Jelikož e-mail obsahuje hypertextový odkaz, mohl jej poštovní klient vyhodnotit
jako spam. Tento problém řeší kapitola č. 2 (Problém s potvrzovacím mailem) v tomto
dokumentu.
Poté se otevře v internetovém prohlížeči stránka s potvrzovací zprávou. Vaše e-mailová adresa
byla potvrzena.
14. Nyní se můžete vrátit k instalátoru a kliknout na tlačítko Dokončit pro dokončení instalace.
Pokud jste instalátor zavřeli, znovu jej spusťte a normálně pokračujte v instalaci.
15. STATISTICA se nyní pokusí Váš software zaregistrovat. Pokud se to podaří, budete o tom
informováni v dialogovém okně, ve kterém poté klikněte na tlačítko OK. Pokud se registrace
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nezdaří, otevře se okno, které Vám to sdělí. Řešení problému s automatickou registrací je
uvedeno v kapitole č. 1 (kód chyby -1) tohoto dokumentu.
16. STATISTICA je připravena k instalaci. Pro zahájení kopírování souborů na Váš počítač klikněte na
tlačítko Instalovat.
Pokud se ke konci instalace vyskytne dialog s chybovou hláškou (chyba 1935), postupujte podle
kapitoly č. 5.
17. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Instalátor se může zeptat, zda si přejete
restartovat počítač ihned, nebo později, to záleží na tom, jaké komponenty již jsou na Vašem
počítači nainstalovány. Pokud se Vás instalátor zeptá, pak bude nutné restartovat počítač před
prvním spuštěním programu STATISTICA. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.

Odstranění instalace
Zrušení instalace má 2 fáze:
 Odebrání softwaru (postup je podrobně popsán níže)
 Zrušení registrace - zaregistrovaný software je vázán na MAC adresu konkrétního počítače,
nová registrace (automatická nebo manuální) by bez zrušení té původní nebyla možná.
Během řádné odinstalace softwaru je uživatel vyzván k potvrzení zrušení registrace konkrétního PC:

Pokud zvolíte ano, registrace bude automaticky zrušena. Je však nutné, aby byly zajištěny
všechny podmínky pro spojení se s registračním serverem, v opačném případě se automatická
neregistrace se neprovede:
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Před odinstalací je dobré ověřit podmínky pro spojení se s registračním serverem, viz kapitola 1
(kód chyby -1). V případě, že se automatická deregistrace neprovedla, proveďte její zrušení
formou formuláře, viz kapitola Zrušení registrace.
Odinstalace softwaru – postup krok za krokem:
1) Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.
2) Ve Windows zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) – Programy a
funkce (Programs and Features).
3) Pro odebrání instalace klikněte pravým tlačítkem na položku STATISTICA a vyberte
Odinstalovat.
4) Instalátor se ještě jednou ujistí, zda opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit.
Potvrďte tlačítkem Ano. Poté se program odinstaluje.
5) Potvrďte zrušení registrace tlačítkem „Ano“.

Zrušení registrace
Registrace softwaru STATISTICA je vázána na konkrétní počítač, před novou instalací je nutné původní
registraci zrušit (tento krok není nutný v případě univerzitních multilicencí [studentské instalace]). Pokud
se odregistrování neprovedlo během řádné odinstalace softwaru STATISTICA, viz předchozí kapitola
(počítači odešla základní deska, operační systém byl reinstalován, během odinstalace nedošlo ke spojení
s registračním serverem apod.), je nutné ji zrušit pomocí formuláře (str. 7).

Obecný postup:
1. Odinstalujte software z původního PC
2. Zrušte registraci na původním PC - pokud se neprovede automatické zrušení (pouze u verze 10 a
vyšší)
3. Nainstalujte software na nový počítač (viz návod na instalaci)
a. Registrujte automaticky během instalace (problémy s instalací řeší návod v příloze)
b. Manuálně po instalaci (během instalace nedošlo ke spojení s registračním serverem –
viz. kód chyby -1 (str. 7 v návodu) v příloze, který definuje možné příčiny nespojení se
s registračním serverem)
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Zrušení registrace na původním PC
Pokud bude počítač připojen k Internetu během odinstalace (a bude mít funkční prohlížeč Internet
Explorer), bude možné registraci uvolnit automaticky během této fáze (od verze 10 a
vyžší – viz str. 5).
V případě selhání automatického zrušení (počítač se nebyl v daný moment schopný
spojit se s registračním serverem vlivem zaváhání sítě apod.), bude nutné zrušit
registraci přes webový formulář (manuálně).
Manuální zrušení registrace - pro vlastní odregistraci prosím anglicky vyplňte
formulář o zrušení registrace, který je k dispozici na adrese www.statsoft.com
v záložce Support.
Formulář má následující podobu:


Old HostID - jde o MAC adresu síťové karty počítače s
původní instalací softwaru STATISTICA.

(není-li počítač k dispozici, vyplňte „Computer is not available“) a u pole Host ID
De-Instalation (COD) zaškrtněte N.

Mac adresa je součástí licenčního souboru:
http://www.statsoft.cz/podpora/faq-technicke/faq-technicke-7/

Chcete-li zjistit HostID konkrétního počítače, stáhněte si a
na konkrétním PC spusťte tento prográmek:
https://support.software.dell.com/statistica/kb/129311
(odkaz Executable File)



Reason for multiple license request - důvod zrušení současné registrace (anglicky), např.
Computer failure - new computer, change users apod.



Constact Information – informace o registrovaném uživateli, pokud uvádíte jiný mail, uveďte do
poznámky (pole License Request Details), že rušíte licenci uživatele, na kterého je registrována.

Po odeslání formuláře na uvedeny mail bude v naší centrále provedena odregistrace (se zpožděním cca.
1-2 dnů budete kontaktován na mail), při nové instalaci na nový počítač tak bude možno opět volit
automatickou registraci produktu, pokud by snad automatická registrace při instalaci nefungovala,
software bude přesto fungovat ve 14 denním režimu, ve kterém ho lze normálně používat a
doregistrovat (viz následující kapitola).
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Problémy při instalaci
Níže jsou návody na řešení nejčastějších instalačních problému. V případě, že jste zde Váš technický
problém nenalezli, případně uvedený postup Vám při řešení problémů nepomohl, kontaktujte technické
oddělení společnosti StatSoft, viz kapitola Obecné informace o podpoře.

1. Nezdařená automatická registrace (kód chyby -1)
Kód chyby -1 je způsoben přerušením komunikace se serverem při
instalaci. To může obecně způsobit několik faktorů, zkuste je prosím všechny vyloučit:
a) nefunkční prohlížeč Internet Explorer, software STATISTICA se registruje výhradně přes prohlížeč
Internet Explorer, je nutné proto mít tento druh prohlížeče funkční (Opera nebo Firefox bohužel
nestačí), ověřte proto funkčnost prohlížeče Explorer tím, že načtete tento odkaz:
https://registration.statsoft.com/ v prohlížeči Explorer:

b) Firewall - dočasně vypněte Windows Firewall.
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c) Antivir - dočasně pro dobu potřebnou k instalaci deaktivovat Antivir (Avast, Nod32, AVG atd.) či
jiný webový štít, pokud jej používáte.
d) Ověřte Váš účet v systému Windows, měla byste mít administrátorská práva. Software
STATISTICA potřebuje během instalace zapisovat do registrů a k tomu je potřeba instalovat
software
pod
administrátorskými právy.
Pokud se nejedná o účet
s administrátorskými právy,
zkuste mu tato práva
přiřadit, případně použijte
jiný účet.

e) V případě Windows VISTA,
Windows 7 nebo Windows 8 vypněte Řízení uživatelských účtů/Kontrola používateľských kont/
User Account Control.
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f)

Proxy server – instalujte-li software např. pod firemní síti, je možné, že spojení blokuje server
Proxy, v takovém případě bude nutné v součinnosti s IT oddělením udělat výjimku pro dobu
spojení s registračním serverem společnosti StatSoft během instalace. Informace pro IT jsou zde:
Registrační služba je na registration.statsoft.com/ s IP 99.157.40.12, dále je důležité povolit
port 443. Registrace používají standardní webové protokoly, které používají webové
prohlížeče.

V případě ověření těchto kroků opakujte instalaci. Pokud by nastaly stejné problémy, instalaci směřujte
mimo výchozí umístění (viz poslední kapitola tohoto dokumentu).
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2. Problém s potvrzovacím mailem (nepřišel potvrzovací mail/ link
v mailu je neaktivní/Kód chyby 0)

I.

Potvrzovací email přijde, ale neobsahuje potvrzovací link:

Zkuste vyloučit následující možnosti:
1. Zkontrolovat bezpečnostní nastavení internetového prohlížeče, zda vám neblokuje nebezpečné
části obsahu webu, v prohlížeči MS Internet Explorer (viz. níže/příloha) v menu Nástroje vyberte
položku Možnosti internetu a obrazí se dialogové okno, zvolte záložku Zabezpečení a na ní
požadovanou zónu: Internet – a odškrtněte „Povolit chráněný režim“ (viz. příloha) a potvrďte
OK a zavřete prohlížeč. Po té vyzkoušejte instalaci znovu.

2. Pokud si školní email přeposíláte na soukromý email a operace č. 1 by nepomohla, tak zkuste
link načíst přímo z poštovní webové aplikace školy.
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II.

Email obsahuje odkaz, ale ten je neaktivní: pokud by se link ve Vaší poštovní schránce školy
nacházel, ale nebyl aktivní na kliknutí, zkopírujte tento odkaz a vložte jej celý do adhesního
řádku Vašeho webového prohlížeče.

III.

Potvrzovací email nepřišel vůbec: v případě, že jste při registraci zadali Váš mail s doménou
školy a potvrzovací email (from license@statsoft.com) nepřišel vůbec a není ani ve spamovém
koši, tak:
a) V případě, že jste při pokusu o registraci obdrželi dialog s kódem chyby 0:

Problém je pravděpodobně způsoben výpadkem registračního serveru v naší centrále. Pošlete
nám mail na adresu support@statsoft.cz a my učiníme kroky k nápravě.
b) V případě, že jste dialog s kódem chyby 0 neobdrželi, kontaktujte poskytovatele Vašich
univerzitních emailů, místní poštovní server může být např. mimo provoz, dočasně
vytížen apod.
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3. Systémový čas byl vrácen zpět
Tato hláška se může vyskytnou po spuštění softwaru
STATISTICA v případě, že systémové hodiny Windows
byly (nebo stále jsou) posunuty oproti reálnému času
(uživatelem nebo nějakým programem). Jde o
bezpečnostní nastavení softwaru.
Pro odstranění problému se systémovým časem je třeba zkontrolovat aktuální systémový čas ve
Windows a zkontrolovat, zda některý ze systémových souborů (nejde o všechny systémové soubory)
nemá datum posunuté do budoucna. U těchto souborů je třeba nastavit datum vytvoření na aktuální
(opětovným uložením např. v poznámkovém bloku nebo v případě adresářů změnou atributů v
některém ze souborových manažerů - doporučujeme volně dostupný Free commander. Je možné, že
některé atributy půjdou změnit až v nouzovém režimu.

Postup řešení problému:
V prvé řadě si v systému zobrazte všechny skryté soubory, tzn. povolit zobrazení:



Zobrazení skrytých souborů a složek (viz link níže)
Zobrazení systémových souborů (viz link níže)

http://www.tipypropc.cz/jak-v-pruzkumniku-zobrazit-skryte-a-systemove-soubory/
Dále zkontrolujte jednotlivé souboru dle postupu níže. Důležité prohledávat soubory v uvedených
složkách, nikoli soubory v jejich podsložkách, ale je důležité také zkontrolovat datum a čas u samotných
adresářů v uvedených adresářích. Další možností je potom reinstalace operačního systému.

Pro odstranění problému se systémovým časem je třeba:
1. Zkontrolovat systémový čas ve Windows
2. Zkontrolovat datum vytvoření/změny u složek a souboru, které se nachází v těchto umístění (pouze
v kořenu, ne v podadresáři nebo nižších úrovních):
c:\*
c:\%SystemRoot%\* (adresář windows, např. c:\windows, c:\winnt)
a pokud existují, tak i v:
c:\var\*
c:\tmp\*

Toto datum nesmí být nastaveno do budoucna (např. 01.01.2030), tzn. datum vytvoření/změny musí být
maximálně dnešní.
Ještě předtím, než začneme tyto soubory/složky hledat, je třeba zapnout zobrazení skrytých a
systémových souborů. Pro hledání souborů, a následnou úpravu atributů, doporučujeme volně šiřitelný
program Free commander:
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Až soubor/složku s chybným datem nalezneme, je třeba toto datum změnit: volba ve Free commanderu
- Soubor -> Atributy/Datum a čas
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4. Ukončení instalace po zadání CD Key a Serial Number (Váš
systém nebyl změněn)
 Ukončení instalace ihned po zadání CD Key a Serial Number:

Tento problém předčasného ukončení instalace je způsoben neaktivní komponentou Microsoft .NET
Framework 3.5, která je potřebná pro chod programu STATISTICA.
I.
V případě, že software instalujte na Windows XP, Vista nebo Win. 7, tak si stáhněte a
doinstalujte tuto komponentu.
V případě, že komponenty NET Frameworku (včetně 3.5) jsou již nainstalované, je možné, že nejsou
dostupné optimálně, proveďte proto reinstalaci: V ovládacích panelech –> Programy a funkce –>
Odinstalovat program – odinstalujte stávající instalaci Microsoft.NET Framework 3.5, restartujte PC a
nainstalujte znovu.
NET Framework 3.5 je ke stažení na stránkách Microsoftu:
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=21
NET Framework 3.5 lze také nainstalovat přímo z instalačního DVD se softwarem STATISTICA.
Instalátor je dostupný v adresáři .\Redist\dotnetfx35.exe.

II.

Instalujete-li software STATISTICA v operačním systému Windows 8, postupujte podle
návodu níže:
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Instalace .NET 3.5 ve Windows 8
.NET 3.5 lze ve Windows 8 jednoduše doinstalovat, to pomocí následujících kroků:
1. Na úvodní obrazovce stiskněte “Windows klávesu + D”, dostanete se na klasickou plochu

2. Klikněte na ikonu složky, nazvanou též průzkumník, dole v levé části obrazovky

3. Klikněte na ikonu “Plocha” v horní levé části obrazovky
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4. Dvojitým kliknutím na “Ovládací panely”

5. Kliknutím na “Programy”
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6. Pod položkou “Programy a funkce” v horní části obrazovky, vyberte položku “Zapnout nebo
vypnout funkce systému Windows.”

7. Vyberte .NET Framework 3.5 (nemusíte vybírat další dvě podpoložky této volby - Communicator
Foundation HTTP Activation or Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation). Můžete
si také všimnout již nainstalovaného .NET Framework 4.5 Advanced Services.
Vyberte “OK” a pokud to počítač vyžaduje, restartujte jej.

19

5. Chyba při instalaci součásti sestavy (chyba 1935)

Tato chyba může nastat ke konci instalace, kdy je softwaru neumožněn zápis do složky Program Files,
řešením je zpravidla instalace softwaru mimo výchozí umístění (níže):

Instalace softwaru Dell Statistica mimo výchozí umístění
Novou instalaci softwaru STATISTICA budeme směřovat mimo defaultní složku Program Files. Postup je
tedy následující:

1. Nejprve odstraňte veškeré zbytky předchozích instalací z Vašeho PC:
2. Klikněte na místní disk C a zde vytvořte novou složku StatSoft, tedy přímo na C:\.
3. Ověřte aktuální funkčnost připojení k internetu a funkčnost prohlížeče Internet Explorer (k
instalaci je potřeba výhradně Internet Explorer)

4. Instalace musí probíhat pod administrátorským účtem, ověřte tedy Vás účet ve Windows,
pokud se nejedná o účet s administrátorskými právy, zkuste mu tato práva přiřadit, případně
použijte v součinnosti s IT jiný účet.

5. Na instalačním DVD (případně ve staženém instalátoru) se proklikejte do složky Install32 (v
případě 64 bit. Windows do složky Install64)
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Nebo přes Start -> Počítač:

Vyhledejte soubor setup.exe a přes pravé tlačítko myši spusťte setup.exe jako správce:

6. Zadejte platné kódy a potvrďte licenční podmínky:

21

7. Dalším krokem je volba typu instalace: volíme Uživatelský

8. Přes volbu procházet se proklikejte na místní disk C:
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A zde „posuvníkem“ do nově vytvořené složky StatSoft na C: a potvrďte OK.

Na panelu instalátoru by mělo být nyní toto:

9. Uveďte registrační údaje a email ( *jedná-li se o univerzitní licenci, tak je nutné uvádět fakultní
email s doménou školy – registrace bude vyžadovat potvrzení emailové adresy).

10. Potvrďte Poznámku tlačítkem OK
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11. * Vyhledejte Váš nový email a klikněte na link v emailu a tlačítkem dokončit a instalovat
software instalujte.

12. Dokončete instalaci

V případě problémů nám pošlete screen chybové hlášky (viz Obecné informace o podpoře) a další
dodatečné informace:
 Sériové číslo instalované verze STATISTICA (zadává se při instalaci).
http://www.statsoft.cz/podpora/obecne-informace-o-podpore/
 Operační systém, na který je software STATISTICA instalovaný (např. Windows Vista, Windows 7
atd.)
http://www.fredast.cz/index.php?a=ms_windows/vlastnosti-pocitace
 Verzi operačního systému:
32bit/64bitový

 Screen obrazovky Programy a funkce - screenů udělejte více (pro pokrytí všech nainstalovaných
programů, pošlete nám je vložené např. do dokumentu Word). Tento panel naleznete v Start –
Ovládací panely – Odinstalovat program (Programy, resp. Přidat/ubrat program)

24

Obecné informace o podpoře
V případě, že jste zde Váš technický problém nenalezli, případně uvedený postup
Vám při řešení problémů nepomohl, kontaktujte technické oddělení společnosti
Dell Software Group.
Technické oddělení
Technická podpora:
https://support.software.dell.com/
support@statsoft.cz
Telefon: (+420) 233 325 006

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin, naši odborníci vám rádi pomohou po
telefonu, e-mailu či osobně. Standardně bývá požadavek na podporu vyřízen do 24 hodin od jeho
obdržení.
Jako součást žádosti o podporu je vždy nutné uvádět sériové číslo Vašeho software STATISTICA, které
je součástí registračního souboru statsoftregistration.txt ve složce:
C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA CZ
nebo
C:\Program Files\StatSoft\FlexLM,
případně v záložce Nápověda – O aplikaci STATISTICA (ve spuštěném softwaru).
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Výukové zdroje k softwaru Dell Statistica
Práci v softwaru STATISTICA může začínajícím uživatelům usnadnit řada volně dostupných materiálů.
Informační zdroje k softwaru STATISTICA shrnuje následující prezentace:
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/Vyukove_zdroje_softwaru_Statistica.pdf
Zasoutěžit o kurz dle vlastního výběru si můžete v rámci vzdělávacího newsletteru StatSoft Academy:
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
Výukový newsletter StatSoft ACADEMY je zaměřen zejména na vzdělávání, přináší zajímavé informace z
různých oblastí statistiky, praktické návody v softwaru STATISTICA, vysvětlení složitých problémů
odlehčenější formou apod.
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