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Aktivace licence produktu

Na níže uvedeném odkazu naleznete bližší informace pro aktivaci produktu:

https://support.software.dell.com/statistica/kb/150908

Upgrade a pokyny k instalaci

1. Pokyny k instalaci

Veškeré informace, týkající se instalace software Statistica, naleznete na adrese: 

https://support.software.dell.com/statistica

2. Pokyny pro aktualizaci

a) Odinstalujte všechny dřívější aktualizace softwaru Statistica. Instalátor upozorní na to, pokud 

se budete snažit aktualizovat software bez odebrání předchozích aktualizací. 

b1) Použijte instalátor určený pouze pro aktualizaci: 

K dispozici jsou samorozbalovací balíčky (jeden pro 32-bit a jeden pro 64-bit verzi). Spusťte balíček 

pro aktualizaci:
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Vyberte možnost „Install“

b2) Použijte instalátor určený pro plnou instalaci: 

Aktualizujte server pomocí plného instalátoru (po stažení a rozbalení zip archívu), instalací spusťte 

pomocí souboru CDSTART.exe.
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Budete dotázáni, zda chcete produkt aktualizovat:
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Dell Statistica 12.7 

Dell Statistica 12.7 je minoritní vydání s vylepšenými vlastnostmi a funkcemi.

Statistica Big Data Analytics (SBDA)

Statistica Big dat Analytics (SBDA, dříve známá jako Kitenga Analytics), je platforma, nabízející, ve 

spojení s integrovaným modelováním informací a vizualizací, schopnosti pro vyhledávání a obchodní 

analýzu v oblasti velkých dat. Kombinuje technologie, jako Hadoop pro škálovatelnost a výkon, Lucene 

/ Solr vyhledávání, strojové učení Mahout, 3D modelování informací, a pokročilé zpracování 

přirozeného jazyka, a přináší tak ucelený, škálovatelný, cloudový softwarový balík, který můžete nasadit 

během několika minut.

SBDA nyní podporuje Cloudera CDH5 a nabízí nové možnosti vzorkování dat - processing elements 

sampling (PEs). Vzorkování PEs integruje jednotné vzorkování jak v kontextu MapReduce, tak i jako 

stratifikovaný výběr.

Dell Statistica

Interaktivní vizualizace a dashboard

Interaktivní vizualizace umožňuje pozorovat v rámci dat vzory, odlehlé hodnoty a příležitosti, což vám 

umožní dělat obchodní rozhodnutí a jednat mnohem rychleji. Pomocí různých vizualizací můžete 

rychle přejít na nižší úroveň v rámci vašich dat, dělit je na pláty, kostky a zobrazovat je ze všech úhlů.

Pro vizualizaci lze použít řadu datových formátů/zdrojů dat:

1. Soubory – JSON, MS Excel, OData, SVG, Text, XML,

2. Databáze - Analysis Services, Cassandra, Cloudera Impala, Hadoop Hive, DellTM StatisticaTM, Release 

Notes, IBM Cloudant, KDB+, MDX, MongoDB, My SQL, Oracle, PostgreSQL, Python, Rserve, SalesForce, 

Splunk, SQL Server, Thomson Reuters Velocity Analytics

3. Streamovaná data (vyžaduje dodatečnou licenci) - Active MQ, JMX, KDB+ Tick, Perfmon, QPid, Stream 

Simulator
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Dostupné pro: Statistica desktop

Integrace se „Statistica Big Data Analytics“

Statistica V12.7 je nyní integrována se Statistica Big dat Analytics (dříve známou jako Kitenga Analytics) 

a umožňuje správci STATISTICA Enterprise nakonfigurovat odkazy na servery Statistica Big dat 

Analytics, takže uživatelé mohou přistupovat k modelům nasazených v Statistica Big dat Analytics  

(Kitenga).

Dostupné pro: Statistica Enterprise Small Business Edition, STATISTICA Enterprise Server
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Integrace s Hadoop Distributed File Server

Statistica V12.7 je integrována se servery Hadoop Distributed File System, což umožňuje správci 

Enterprise nakonfigurovat spojení na servery Hadoop Distributed File System, takže uživatelé mohou 

přistupovat k datům uloženým v HDFS.

Dostupné pro: Statistica Enterprise Small Business Edition, STATISTICA Enterprise Server

Integrace s Toad Intelligence Central (TIC)

Statistica V12.7 je nyní integrována s Toad Intelligence Central. Umožňuje správci podnikových dat 

vytvořit ve STATISTICA Enterprise spojení na TIC servery, takže uživatelé mohou přistupovat ke všem 

zdrojům dat, podporovaných v TIC.



9 Dell Statistica V12.7 – novinky ve verzi

Dostupné pro: Statistica Enterprise Small Business Edition, STATISTICA Enterprise Server

Nové uzly

Uzel „Big Data Analytics Model Execution“
Pomocí tohoto uzlu je nyní možné spouštět veškeré modely, které byly nasazeny v Kitenga. Uzel 

obsahuje metadata pro zpracování pracovních postupů Kitenga a používá tato metadata ke zpracování 

modelů na datech, uložených v Hadoop File Distributed Systems. Zpracované výsledky modelu jsou 

exportovány zpět do Statistica pro další analýzu.
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Dostupné pro:  Statistica Enterprise ve spojení se Statistica Big Data Analytics

Uzel „HDFS Import text“
Byl přidán nový uzel - HDFS Import text - který umožňuje, pro pokročilé analýzy, importovat data z 

HDFS do Statistica. 

Dostupné pro:  Statistica Enterprise

Uzel „Azure Machine Learning“ pro integraci s Microsoft Azure Machine 

Learning Service
Uživateli umožňuje propojit software Statistica se službou Microsoft Azure Machine Learning, tedy 

využít k analýze modely, vytvořené v cloudu Azure. Pracovní postup je následující:

1. Vytvoření pracovních postupů v Dataminer Workspace

2. Vytvoření analytických modelů v Azure

3. Uzel Azure Machine Learning v Dataminer workspace umožňuje uživateli zpracovat data pomocí 

modelu v cloudu Azure. Zpracovaná data jsou vrácena do Workspace Statistica
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Dostupné pro: Statistica Dataminer Workspace

Vlastní uzly pro nativní kód R
Uživatel má nyní možnost vytvořit vlastní uzel R, který umí zpracovávat nativní R kód. Uzel podporuje 

vícenásobný zdroj dat a umožňuje vytvářet vícenásobné výsledkové dokumenty, které mohou 

vstupovat do dalších analýz.

Statistica podporuje propojení s R, verzí od R: 2.13.0 do 3.1.2.

Dostupné pro: Statistica Dataminer Workspace

Uzly příkladů
Ukázkové uzly – přibyly nové ukázkové uzly, jako např. R uzly, které umožňují vytvářet shluky 

frekventovaných slov z Twitteru, vykonávat Lasso regresi a další. Tyto uzly jsou k dispozici v prohlížeči 

uzlů, pod položkou „Example procedures“ v horním rozevíracím menu.

Uzel „Email Upstream Data“
Nový uzel – Email Upstream Data – umožňuje, při spuštění Workspace, poslat určitému uživateli(-ům)

e-mail, obsahující výstup analýzy.

Dostupné pro: Statistica Dataminer Workspace ve spojení se Statisitca Enterprise
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Uzel „Alarm Trigger“
Uzel  umožňuje generovat alarmy, a tak je možné odesílat alarmy pro MAS (Monitoring and Alerting 

Server) na základě výsledků z Workspace. Uzel je přístupný přes prohlížeč uzlů, složku: Publish

Dostupné pro: Statistica Dataminer Workspace ve spojení se Statistica Monitoring and alerting 

server (MAS)

Uzel „Forest Plot“
Umožňuje graficky zobrazit výsledky meta-analýz a vizuálně posoudit celkovou účinnost sledovaného 

statistického parametru napříč více studiemi. Uzel je přístupný přes Grafy ->  2D.

Dostupné pro: Statistica Dataminer Workspace

Vylepšení výběru proměnných – „Variable selection 

feature“

Byly vylepšeny možnosti výběru proměnných, vstupujících do analýz. Nyní lze při výběru použít 

zástupné znaky, jako *,?. Navíc přibyla možnost otevřeného výběru rozsahu, kdy je možné dynamicky 

zvolit aktuálně použitý počet proměnných. Např. při použití výběru „3-*“, vstupují do analýzy všechny 

proměnné, počínaje proměnnou č. 3 až po proměnnou s nejvyšším pořadovým číslem.

Variabilní filtrování výběru může být použito v analýzách, grafech a uzlech Workspace.

Dostupné pro: Anlýzy Statistica, Grafy Statistica, Dataminer Workspace

Statistica Web Data Entry

V modulu Zadávání dat přes Web, přibyla následující vylepšení:

1. Nyní lze definovat charakteristiky, které jsou vypočítané z jiných charakteristik a popisků. V důsledku 

toho může uživatel vidět vypočítaná pole, zadáním dat do jiných polí.

2. Popisky nyní mohou mít výchozí hodnotu, a systém umí kontrolovat jedinečné štítky v rámci 

nastavení zadávání dat.

3. Při provádění „Blind Data Entry“, systém zvýrazní pole, které se liší mezi dvěma vzorky, a to každému, 

kdo může zobrazit nebo upravit vzorek

4. Blind Data Entry má nyní možnost přednastavit obecné popisky na stránce pro porovnání vzorků, 

pokud nejsou vyžadovány pro Blind DE.

Dostupné pro: Statistica Web Data Entry
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Statistica Text Miner – PMML modely

Nyní mohou uživatelé generovat modely Text mineru jako PMML, takže uživatelé mohou nasadit nová 

data na tomto modelu. Tyto modely lze nasadit také do Statistica Enterprise, a potom takto vytvořené 

analýzy mohou být použity ke skórování nových dat na nasazeném modelu. Generování modelu Text 

mineru je dostupné i pro uzel Dataminer workspace.

Dostupné pro: Statistica textminer, Statistica Dataminer Workspace
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Vylepšení pro Statstica document management system 

(SDMS)

Pokud uživatel upravuje objekt ve Statistica Enterprise, který byl mezitím upraven jiným uživatelem, 

bude o tom informován a můžete tak vlastní změny potvrdit nebo zrušit

Dostupné pro: Statistica Enterprise Small Business Edition se SDMS , STATISTICA Enterprise Server 

se SDMS

Statistica Enterprise

1. Odkazy na objekty Enterprise

V reportech Statistica Enterprise lze nyní používat odkazy na WebSTATISTICA, a tím je možné 

spouštět analýzy nebo další reporty. Lze se odkazovat i na jiné konfigurace analýz Statistica 

Enterprise.

2. Informace o schválení objektu v okně vlastností daného objektu.

Pokud je povolena integrace se Statistica Document Management System (SDMS), bude se, ve 

Statistica Enterprise, zobrazovat informace o stavu schválení objektu přímo v okně vlastností 

pro daný objekt.

3. Poskytovatel Statistica OLE DB nyní podporuje odkazování se na datovou konfiguraci 

Enterprise a lze ji použít jako zdroj dat. Syntaxe je "enterprise: // system-path", kde system-

path je cesta datové konfigurace.

4. Nové oprávnění ve Statistica Enterprise -  Folder Admin (FADM) −  dovoluje uživatelům 

spravovat systémové složky (vytvořit, přejmenovat, odstranit), bez potřeby oprávnění správce

Dostupné pro: Statistica Enterprise Small Business Edition, STATISTICA Enterprise Server

Rules Builder

1. Úprava textové verze pravidel nyní zahrnuje možnosti „Najít“ a „Hledat/nahradit“.

2. Nyní, když má uzel pravidel nastavenu chybovou možnost „Treat Missing Data“ a není 

definována žádná chybová proměnná, takže chyby jednotlivých případu nemohou být 

hlášeny, Statistica se zastaví na prvním případu, kde se tento typ chyby objeví a přeruší 

zpracování celého stromu pravidel.

3. Při kontrole závislostí jsou nyní zahrnuta všechna vnořená pravidla a modely.

Dostupné pro: Statistica rules builder
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Statistica Base

Následující vylepšení jsou zahrnuta v Statistica base. Jelikož všechny produkty jsou minimálně Base, 

budou tato vylepšení vidět všichni zákazníci.

1. Schuirmann's test – nová možnost výpočtu Schuirmannova testu statistické rovnocennosti, 

kdy můžeme určit, zda průměry mezi dvěma skupinami jsou prakticky rovnocenné v nějakém 

intervalu rovnocennosti / lhostejnosti. Tato nová možnost je dostupná vZákladních 

statistikách – T-testy, nezávislé, po skupinách - záložka Možnosti – Equivalence test (TOST)

2. Odds ratio - Byla přidána nová možnost, která zajišťuje výpočet poměru šancí a konfidenční 

interval pro velké výběry pro účel porovnání dvou skupin na základě toho,zda událost nastala 

či nenastala.

Dostupné pro: Statistica base
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Rapid Deployment 

Confusion matrix - modul Rapid Deployment byl rozšířen o možnost vytvořit Confution matrix, 

jako výstup pro kategorický model, s cílem zhodnotit přesnost modelu. Karta Confution matrix byla 

přidána do modulu Rapid Deployment of Predictive Models. Tato možnost je k dispozici pouze pro 

modely kategorické.

Dostupné pro: Rapid Deployment of Predictive Models 

Data miner

Tree Clustering - nový hierarchický algoritmus, Tree Clustering (také známý jako aglomerační 

clustering) byl přidán ke Shlukovým analýzám (Cluster) v Data mineru. V současné době je ve fázi beta. 

Tento algoritmus se běžně používá v biomedicínském výzkumu a kontrole jakosti.
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Dostupné pro: Data miner 
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Systémové požadavky

Bližší informace k systémovým požadavkům pro toto vydání, naleznete 

https://support.software.dell.com/statistica/.

Další zdroje informací

Další informace jsou k dispozici na následujících odkazech: 

• https://support.software.dell.com/statistica/

• http://sdn.statsoft.com/

O společnosti Dell 

Dell naslouchá zákazníkům a přináší celosvětově inovativní technologie, obchodní řešení a služby, 

které považujete za důvěryhodné a hodnotné. Pro více informací, navštivte prosím 

www.software.dell.com.

Zdroje technické podpory

Technická podpora je k dispozici pro zákazníky, kteří si zakoupili software Dell s platnou podporou a 

pro zákazníky, kteří mají zkušební verze. Přístup k portálu technické podpory naleznete na: 

http://software.dell.com/support/. 

Portál technické podpory poskytuje nástroje vlastní pomoci, které můžete použít rychle a nezávisle, 24 

hodin denně, 365 dní v roce. Navíc, portál poskytuje přímý přístup k inženýrům technické podpory

přes systém zadávání on-line požadavků. 

Portál technické podpory umožňuje: 

• Vytvořit, aktualizovat a spravovat požadavky (případy)

• Prohlížet články znalostní báze

• Získat oznámení k produktu

• Stahovat instalátory pro software. Pro stažení Trial verze, jděte na Trial download

• Shlédnout výuková videa
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• Zapojit se do komunitní diskuse

• Kontaktovat pracovníka podpory přes chat




