
V tomto článku si ukážeme prostředí Data Miner Workspaces verze 

STATISTICA 10. Neváhejte, vyzkoušejte a objevte i Vy sílu práce v tomto 

prostředí.

a příkladu výběru stupně polynomu pro regresní model si ukážeme detailně, jak funguje prostředí Data Miner 

Workspaces. Vše bude vysvětleno krok za krokem ve formě návodu a tedy i člověk, který se s tímto prostředím

zatím nesetkal, bude mít možnost si tento příklad spočítat s námi. Příklad není úplně krátký, za to ale ukáže většinu 

možností, které je potřeba při práci s prostředím Data Miner Worskpaces znát. Stačí se tedy nebát, vše si trochu zažít a 

pak už Vám nebude nic bránit, abyste tento typ práce začali využívat.

Co je Data Miner Workspaces?

Data Miner workspaces je rozhraní modulu STATISTICA Data Miner, které 

slouží zejména k vytváření složitější dataminingové struktury. Například 

mějme úlohu, kdy máme vytáhnout data, pak je rozdělit na testovací a 

trénovací množinu, pak na těchto datech porovnat několik analýz a nakonec 

ze tří nejlepších modelů vytvořit predikci na základě majoritního hlasování. 

Toto by se přes klasické interaktivní rozhraní dělalo zdlouhavě a nevyvarovali 

bychom se chybám.  V prostředí workspaces je možné toto udělat jednoduše 

a velmi přehledně, po vytvoření workspace a jeho spuštění se pak vše spočítá 

najednou a pokud byste chtěli provést stejnou úlohu na jiném souboru, stačí 

jen připojit nový soubor, vše ostatní je již nastaveno... Nicméně, jak si také 

v tomto článku ukážeme, možnosti tohoto prostředí mohou posloužit velmi 

výhodně i pro aplikaci klasických statistických metod a úloh. V budoucnu by 

mělo dokonce chystané nové workspace prostředí vytlačit klasické klikání přes

meníčka, jak jsme zvyklí nyní, ale nebojte, meníčka samozřejmě zůstanou.

Grafické rozhraní Data Miner Workspaces se dělí do 4 logicky oddělených 

bloků:

 Datový zdroj

 Předzpracování dat

 Vlastní analýza

 Výstupy – report výsledků
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Do těchto oblastí se jednoduchým způsobem vkládají uzly s požadovanými funkcionalitami. Jednak to mohou být datové 

zdroje, uzly pro transformaci, uzly analýz, uzly pro vytváření grafů, atd. Uzly lze na sebe napojovat a vytvářet tak složitější

struktury (ukážeme si na příkladu). V grafickém rozhraní je pak přehledně viditelné, jak jdou jednotlivé analýzy za sebou a 

na jakých datech se provádějí.

K uzlům se dostanete kliknutím na tlačítko Node Browser, po rozkliknutí konkrétní oblasti přetáhnete uzel do plochy na 

principu „ táhni a pusť“ nebo například dvojklikem. Portfolio uzlů kopíruje možnosti softwaru z interaktivního rozhraní, na 

které jste zvyklí, navíc také obsahuje některé uzly, které jsou pro workspace prostředí typické. Na většinu z nich narazíme 

v následujícím příkladu, případně jsou shrnuty v interním manuálu k workspace prostředí.

Příklad

Představme si, že máme data, která se skládají ze dvou proměnných, těmito daty chceme proložit nějakou funkci tak, aby 

co nejlépe odpovídala vztahu mezi veličinami. Jistě v tomto poznáváte regresní model. Jinak řečeno můžeme hledat 

například polynom, kterým data proložíme, přičemž následující příklad se zabývá tím, jaký stupeň polynomu je vhodný 

pro naše data, jaký stupeň polynomu zvolit. Je totiž známá věc, že když budeme zvedat stupeň polynomu, poroste nám 

sice kvalita proložení, ale zároveň se můžeme dostat do stavu přeparametrizovaní, tedy dostaneme se do situace, kdy 

daný složitý polynomický model sice výborně popisuje data, ale pro praxi je nepoužitelný, protože jakýkoli další přidaný 

bod nebude tomuto složitému modelu vyhovovat. Je tedy potřeba najít kompromis mezi složitosti a kvalitou proložení.

Idea

Nyní si rozmysleme, co chceme udělat se zdrojovým souborem, který má pouze proměnné Y a X, abychom získali 

proložení několika regresními modely a poté dokázali stanovit, který je pro daná data nejvhodnější.

1. Nejprve do souboru přidáme proměnné X na nějakou mocninu (řekněme na druhou, na třetí, na čtvrtou a na

pátou), abychom je pak mohli využít pro účely regrese prokládající data polynomem.

2. Dále zde přidáme proměnnou ve formě indikátoru, zda 

se u případu jedná o trénovací či testovací množinu 

(trénovací část dat použijeme vždy jen pro odhad 

regresního modelu, testovací data poté použijeme 

k vyčíslení kvality modelu. Toto rozdělení dat nám 

umožní vybrat model na základě pozorování, která 

nebyla použita pro modelování, tím se vyhneme 

přeparametrizovaní. Teoretickou interpretaci vidíte na 

obrázku vpravo). 

3. Spočítáme regresní modely pro lineární, kvadratickou a 

složitější závislosti.

4. Napočítáme chyby proložení jak pro testovací, tak pro 

trénovací data.

5. Rozhodneme, který model je nejvhodnější.

Toto všechno bychom chtěli udělat za použití prostředí workspace.

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/dataminerworkspaces.pdf


Provedení zadání v Data Miner Worspaces

Možná se Vám bude zdát zpočátku příliš mnoho nastavování a můžete být trochu zmateni, proč co děláme, jsme si ale 

jisti, že až dojdete nakonec uvidíte, jak vše do sebe zapadá a podle vzniklého workspace bude jasné, co se s daty 

postupně dělo a proč. Tak pojďme na to. 

Důležité informace či poznámky k ovládání jsou zvýrazněny zeleným písmem. 

Otevřeme si prostředí Data Miner 

Workspaces. 

1) Nejprve načteme data ze souboru Zdrojová data.sta (tento soubor je ke stažení zde).

Na ploše se nám 

objevil náš první uzel

a je jím uzel datového 

souboru (po poklikání

na něj vyvoláte dialog 

na volbu proměnných pro další analýzy, 

nicméně to nyní nebudeme potřebovat, jak 

vypadá soubor samotný vyvoláme pravým 

tlačítkem a volbou View Document).

2) Do souboru přidáme proměnné X na 

mocninu a také identifikátor trénovací a

testovací množiny (tyto množiny 

můžeme zvolit pro jednoduchost, pokud 

neočekáváme nějaký vliv pořadí hodnot 

v souboru, následovně: prvních 30 

hodnot nechť je v trénovací a dalších 30 

v testovací množině). V menu Node 

Browseru zvolíme uzel pro transformace 

proměnných. 

Na ploše se nám objeví nový uzel 

transformací, dvojklikem otevřeme dialog 

možností uzlu a po kliknutí na Edit 

vložíme transformace, které chceme 

provést, vše funguje stejně jako u výrazů

pro dávkovou transformaci.

Abychom provedli transformaci, 

zmáčkneme F5 či tlačítko Run.

http://www.statsoft.cz/file1/data/Zdrojova_data.sta


Na ploše se nám vytvoří nový uzel ve formě

datového souboru, v souboru jsou provedeny 

všechny specifikované transformace:

Uzly lze jednoduše po ploše hýbat přetažením, vše tedy může být tak přehledné, jak jen si to uděláte. Mazání uzlu 

jednoduše klávesou Delete. Šipky mezi uzly můžete doplnit zmáčknutím symbolu šipky a poté přetažením odkud kam.

3) Abychom mohli provést několik regresních analýz zároveň, 

budeme si muset pro toto připravit vhodné podmínky. 

Proměnné pro analýzy se nevolí přímo v analýze, nýbrž

v datovém souboru a protože potřebujeme dělat regresní 

analýzu pro různou volbu proměnných (někdy kvadratický, 

někdy kubický model), potřebujeme nějak naduplikovat

data. K tomu slouží uzel Multiple Copies of Data Source (ve 

složce Input data and Data Acquisition), který zařadíte za 

transformovaná data, nastavíte počet kopií v jeho nastavení 

(po dvojkliku na něj) na 5 a stisknete Run. Na pracovní 

ploše se Vám objeví 5 kopií původního souboru.

4) Dosud to nebylo potřeba, ale nyní je čas zvolit si proměnné 

pro analýzu, dvojklikem na vzniklý datový soubor vyvoláme 

dialog volby proměnných, v záložce Quick zvolíme závislou 

(Continuous; dependent) jako proměnnou 1, a nezávislou 

(Continuous; independent) podle toho, pro který soubor 

proměnné definujeme, tedy postupně volíme 2, 2-3, 2-4 a 

2-5. Také zaškrtneme políčko Always use these selections… 

Po znovuspuštění celého makra se totiž vytváří všechny soubory znova a tedy bez stanovení proměnných, takto 

předem dáme programu informaci, jaké proměnné má zvolit. V záložce Advanced ještě zvolíme určení trénovací 

a testovací množiny viz následující obrázek. Ukažme pro jistotu i příklad voleb v záložce Quick pro třetí soubor. 

Pokud byste se někde v tomto návodu ztratili, můžete se kouknout na hotový workspace. Nicméně, věříme žě 

nejste bábovky a že si celý workspace vytvoříte sami. 

http://www.statsoft.cz/file1/data/Workspace_stupen_polynomu.sdm


5) Volbu identifikátoru skupiny využijeme hned pro další uzel a tím je uzel dělící data na trénovací a testovací 

množinu (ten provede rozdělení podle proměnné zadané v minulém kroku v záložce dat Advanced, pokud by 

tam nebylo nic zadáno, pak rozdělí data do množin náhodně). Za každý z pěti datových souborů tedy připojte 

uzel Split Input Data Into Training and Testing Samples (ve složce Regression Modeling and Multivariate 

Exploration) a spustěte workspace tlačítkem Run (tlačítko Run spustí všechny analýzy, pokud chceme přepočítat 

jen uzel, vybereme Run to Node  – v nabídce po stisknutí pravého tlačítka nad uzlem). Nyní tedy naše plocha 

vypadá následovně:

6) Pokud se podíváte na soubory, které vznikly, uvidíte 

jednak správné nastavení proměnných, ale také to, že 

se data rozdělila přesně podle proměnné trenovací. 

Jedinou možností, kterou jsme si při výběru 

proměnných nevysvětlili je zaškrkávátko Data for 

deployed project: do not re-estimate models. Tato 

volba je pro případy, kdy chceme pomocí modelu 

napočítat odhady proložení (či predikce), ale 

nechceme, aby se pomocí těchto dat počítal samotný 

model. Když nad tím pouvažujete, jistě Vám brzy 

dojde, že právě toto chceme udělat s testovacími daty

(viz zadání úlohy) – nechceme podle nich odhadovat 

parametry modelu, chceme pouze vypočítat predikce 

pro dané případy. Ve všech pěti souborech Testing 

Data by tedy mělo být zatrženo, že chceme tuto volnu 

(toto za nás již udělal uzel pro rozdělení na trénovací a 

testovací množinu, nicméně pro kontrolu a pochopení 

raději zkontrolujte).

7) Nyní konečně můžeme vložit 5 stejných uzlů 

s metodou regresní analýzy, přesný název uzlu je: 

Standart Multiple Regression with Deployment (v 

nastavení uzlu je potřeba jen nastavit nižší 

mez tolerance – nastavte na 1e-007, povaha 

úlohy je taková, že regresní matice je špatně 

podmíněna (je zde přítomna silná 

multikolinearita) a tedy abychom zajistili 

dopočítání regresní úlohy snižme 

předdefinovanou mez tolerance). Uzly by 

měly být spojeny následujícím způsobem, 

obrázek již ukazuje i výsledek po spuštění 

analýzy:

Byly vygenerovány soubory s predikcí pro 

testovací a trénovací množinu a sešit 

STATISTICA s výsledky pro každou analýzu 

zvlášť. Toto je výhodné především proto, že 

již graficky vidíte, ke které analýze daný 

výstup patří, výsledky jsou tedy přehlednější. 



Ve výsledcích máme například klasickou tabulku významnosti regresních koeficientů (tabulka vpravo je pro 

kubický model).

Úroveň detailů výsledků analýzy ve výsledkovém sešitě lze nastavit v uzlu analýzy. Z výsledných sešitů již nelze 

vést další šipky do jiných uzlů.

8) Nyní potřebujeme ještě porovnat výsledky 

modelů, jednak pro testovací a jednak pro 

trénovací data: využijeme 2x uzel Godness of 

Fit for Multiple Inputs (ve složce Data Mining 

–> Goodness Of Fit) a propojíme ho jednou 

se všemi výsledky testovací a jednou se všemi 

výsledky pro trénovací množinu. Tento uzel 

počítá kvalitu proložení a vstupem jsou 

proměnné Y jako závislá a predikce Y jako 

nezávislá proměnná. Zvolme tedy toto 

nastavení takto u každého datového 

souboru, nezapomeneme také zaškrtnout 

Always use these selections…. Po kompletním     

nastavení proměnných a propojení spusťte

tyto uzly, vzniknou finální výsledkové sešity, 

které nás zajímají nejvíce. Ve výsledcích 

těchto uzlů nezapomeňte zkontrolovat, který 

řádek výsledků patří ke kterým výsledkům 

(tento uzel řadí modely podle pořadí umístění šipek, nicméně modely se jmenují každý jinak, mělo by tedy jít 

poznat, který výsledek přišel z které větve analýz).

Výsledky

Tak konečně máme výsledky, které jsme potřebovali:

Vidíme, že chyba na trénovací množině s rostoucím stupněm polynomu klesá. U testovací množiny klesá do stupně 2 a 

poté stoupá, to nasvědčuje tomu, že kvadratický model je nejvhodnější. Viz vizualizace těchto dvou tabulek. Také při 

pohledu na data vidíme, že kvadratický model dává smysl.



Závěrem

Toto bylo pouze jedno možné použití prostředí workspace. Stačí trocha praxe a zvládnutí specifik pracovní plochy a 

neměl by být pro Vás problém vytvářet si vlastní workspacové projekty. Výhodou je, že všechny požadované analýzy se 

dají provést najednou, vidíme také přehledně, který výsledkový sešit vznikl z které analýzy. Jakmile si nějaký workspace 

uděláme, jasně vidíme postup, co se s daty provádělo, máme ho pořád před očima na ploše, nemusíme se příště znovu 

rozmýšlet, kterou analýzu spustit dřív a jak, abyste dosáhli svého cíle. Snad jsme tímto článkem vyvolali zájem o tento typ 

práce s daty, věříme, že už teď se Vám v hlavě honí spousty nápadu, jak tento nástroj využít…

Na konec bychom zde dali opět odkaz na workspace tohoto příkladu, můžete si jej zkusit spustit či zkontrolovat podle 

něj nastavení jednotlivých uzlů. Je zde také přidán výstup grafů, který jsme v tomto článku neukázali (jak také můžete 

vidět z předchozího obrázku). Také bychom odkázali na další dokument, který slouží jako interní manuál pro naučení 

práce s workspace, ten by spolu s tímto návodem měl dát dostačující přehled pro práci v tomto prostředí.

http://www.statsoft.cz/file1/data/Workspace_stupen_polynomu.sdm
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/dataminerworkspaces.pdf



