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1. Uvod

Statistické metody jsou významnou součástí všech systé-
mů jakosti. Laboratoře, které se akreditují podle evropské
normy EN 45001 nebo organizace, které požadují certifikaci
podle norem řady ISO 9000+, musí ve svých příručkách
jakosti uvést způsob, jakým vyhodnocují získaná data. V sou-
časné době existuje na trhu mnoho statistických programů,
které takové zpracování umožňují a které j sou víceméně ceno-
vě dostupné.

Bohatým zdrojem cenných informací se v poslední době
stává internet. Také v oblasti zpracování experimentálních
údajů lze internet využít jako součást systémů jakosti.

V tomto článku uvádíme příklady webových stránek, na
kterých jsou dostupné informace o statistických programech
a programových souborech, které lze využívat bez nároků na
finanční vyrovnání. Rovněž jsou uvedeny webové stránky
s informacemi o validovaných statistických programech, které
jsou dostupné v demo verzích a je možné je získat za výhod-
ných finančních podmínek. Podle našich zkušeností většina
těchto programů vyhovuje požadavkům systémů jakosti na
kvalitu zpracování výsledků.

2. Terminologie

Pro porozumění terminologie statistiky a statistických me-
tod uvádíme adresy stránek, na kterých jsou přístupné význa-
mové slovníky a knihy o statistice.

http://www.statsoft.com/textbook/ieglfra.html
http://www-prophet.bbn.com/statguide/sg_glos.html
http://members.aol.com/johnp71/javastat.htmlSOtherSites
http://www.ruf.rice.edu/~lane/hyperstat/contents.html
http://www.cne.gmu.edu/modules/dau/stat/
http://nimitz.mcs.kent.edu/~blewis/stat/scon.html
http://www. cas.lancs. ac.uk/glossary _vl.l/main.html
http://www.graphpad.com/instatman/insta261.htm
http://www.math.uah.edu/~stat/

Laboratorní přístroje a postupy

Na následující adrese je uvedena kniha o statistice v elektro-
nické verzi, kterou je možno zkopírovat do vlastního adresáře.

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html

3. Přehled statistických programů

V dalším uvádíme informace o některých statistických
programech, které jsou dostupné v internetové síti. Je uveden
název programu nebo programového souboru a příslušná in-
ternetová adresa. Uvádíme rovněž stručnou charakteristiku
jednotlivých programů.

Analyse-It.
http://www.analyse-it.com/__vti_bin/shtml.dll/forms/
download.htm
(Excel 95, Excel 97)

Dostupná verze je plně funkční a je možno ji využívat po
dobu 14 dní.

Analyse-It je software, který přidá do Excelu nabídku
různých statistických testů. Výhodou tedy je, že data je možno
zpracovávat, aniž by bylo nutno je exportovat do daného
softwaru. Vzrůstá i nabídka různých fontů týkajících se způ-
sobu prezentace výsledků. Pomocí tohoto softwaru však nelze
tvořit grafy.

Data Desk
http://www.datadesk.com/datadesk/
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
(Windows 95, Windows NT, Macintosh 7.0 nebo vyšší verze)

Demo verze Data Desk funguje jako plná verze, ale nelze
kopírovat, importovat, exportovat ani ukládat.

Data Desk je program umožňující statistickou analýzu dat.
Tento software obsahuje řadu obvyklých statistických technik.
Umožňuje i tvorbu různých podob grafů, které se dají pozoro-
vat i z různých úhlů.

DataFit
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetai 1/0,4,0-
-46048,501000.html
(Windows 95, Windows NT)

Volně dostupná verze funguje po dobu 30 dní.
DataFit slouží k provádění nelineárních regresí, ke statis-

tickým analýzám a k vytváření grafů. S pomocí DataFit je
možno vytvořit regresní model až s 20 parametry a s 9 nezá-
vislými proměnnými. Je zde možnost definovat si vlastní
model a nebo použít některý ze 150 uvedených modelů. Vy-
užité modely jsou automaticky seřazeny podle vhodnosti da-
ného modelu pro proložení zadaných dat. Je možno tvořit 2D
a 3D grafy. Grafy je možno ukládat a kopírovat do schránky
a je možno využít je i v jiných aplikacích. Je umožněna
i manipulace s původními daty, k tomuto je zde dostupno více
jak 70 matematických operací.

Distribution/Density Calculators, Plotters and RNG's
http://www.stat.ucla.edu/calculators/cdf/index.phtml

On-line program týkající se různých typů rozdělení vý-
sledků. Dostupná rozdělení: normální, logistické, Cauchyho,
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Studentovo, exponenciální, gama, F, beta, Poissonovo, bino-
mické, necentrální Studentovo, %2, necentrální %2, necentrální
F, Weibullovo, rovnoměrné, negativní binomické.

EqFit
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetail/0,4,0-477
52,501000.html
(Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT)

Jde o shareware, tj. po uplynutí 30 dní je nutno tuto verzi
za poplatek legalizovat.

EqFit umožňuje regresní analýzy. Na výsledky je možno
pohlížet i graficky. Data je možno tisknout i ukládat a využít
jako vstupních dat v ASCII kódu. Tento program obsahuje
rovněž souhrnnou statistiku popisující údaje v daném sloupci.

EQS
http://www.mvsoft.com/eqsftp.htm
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Macintosh 7.1
nebo vyšší verze)

Demo verze je plně funkční s výjimkou možnosti kopíro-
vat, tisknout a ukládat.

EQS umožňuje provádět statistickou analýzu dat, která
nemusí mít normální rozdělení. Statistické testy dostupné
v tomto programu jsou následující: souhrnná statistika, frek-
venční analýza, ANOVA, různé typy regrese, faktorová ana-
lýza, atd. Co se týče grafické podoby výsledků je zde široká
paleta možností tvorby grafů a zvláště jejich podoby (rotace,
zvýraznění určité části, atd.). Graf se dá dokonce vkládat i do
vámi oblíbeného textového editoru.

EZ-Fit
http://www.jlc.net/~fperrell/webps04.htmttpg04-01
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT)

Demo verze má omezenou funkčnost, z mnoha modelů je
přístupných jen několik a dále je vypnuté automatické prolože-
ní. Tato verze je funkční po dobu 60 dní.

Na domácí stránce je výčet možných modelů. EZ-Fit je vy-
tvořen tak, aby zjednodušil nelineární regresní analýzu kinetic-
kých dat enzymů. Používání tohoto programu je jednoduché. Vlo-
žíte data, vyberete některý z nejčastěji používaných modelů nebo
výběr modelu přenecháte na programu a nakonec dáte příkaz
k vykonání. Program už vše, tj. proložení jedné nebo více
křivek daty, určení vhodnosti jejich volby, zobrazení výsledků
a grafů a mnoho dalších užitečných věcí, udělá automaticky.

GraphPad InStat
http://www.graphpad.com/instat3/instat.htm
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetail/
0,4,0-44626,501000.html
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT)

Demo verze funguje jako plná verze s výjimkou možnosti
ukládání souborů, jejich exportování, kopírování a tisknutí.

GraphPad InStat umožňuje provádět rutinní statistické
výpočty. Tento software je určen pro práci s menším množ-
stvím dat. Podle způsobu zadání dat software nabídne dostup-
né statistické testy. Pro každý sloupec zadaných hodnot je
automaticky vypočten průměr, směrodatná odchylka, interval
spolehlivosti, atd. K tomuto softwaru je přístupný i průvodce
jednotlivými statistickými testy „The InStat Guide", napomá-

hající vybrání určitého testu a i následné interpretaci výsledků
obdržených tímto testem. Je na adrese:
http://www.graphpad.com/instatman/insta261.htm.

GraphPad Prism
http://www.graphpad.com/prism/Prism.htm
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetail/
0,4,0-21996,501000.html
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Macintosh)

Demoverze funguje bez omezení, tj. jako plná verze, po
dobu 30 dní. Po uplynutí této doby je software stále funkční,
ale data nelze exportovat, ukládat ani tisknout.

GraphPad Prism umožňuje provádět základní statistické
výpočty a vytvářet grafy. Data se vkládají v podobě sloupců,
přičemž data závisle proměnné je možno vkládat v různých
formách, tj. např. jako soubor několika hodnot nebo jako
hodnotu a její směrodatnou odchylku, atd. Je možno provádět
lineární i nelineární regresi, základní statistické testy jako je
t-test, ANOVA a řadu dalších.

GraphROC
http://www.netti.fi/~maxiw/
(Windows 3.x, Windows 95)

Dostupná verze je plně funkční po dobu 30 dní.
GraphROC je software do kterého se vkládají data v ASCII

formátu. Tento software je vhodný především pro vyhodnoco-
vání klinických testů a je zaměřen na prezentování dat v po-
době frekvenčních grafů. Software zahrnuje neparametrické
statistické srovnávání bodů na dvou křivkách operačních cha-
rakteristik (ROC, Receiver Operating Characteristics) a ploch
pod těmito dvěmi ROC křivkami. Pro srovnávání jsou dostup-
né párové i nepárové metody.

ITALASSI
http://ourworld.compuserve.com/homepages/simstat/viewxyz.htm
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT)

Tento program je freeware, tj. funguje bez omezení.
ITALASSI je program umožňující interaktivní prohlížení

regresních modelů. Program umožňuje vybírat z několika typů
regresních modelů. Je zde možné vytvářet si grafy z různých
úhlů pohledu a tvořit 2D i 3D grafy.

Kurv+
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetail/
0,4,0-37993,501000.html
(Windows 3.1, Windows 95)

Kurv+ je program, který prokládá zadané experimentální
body 28 matematickými funkcemi a určuje jejich koeficienty.
Tento software také obsahuje řadu základních statistických
funkcí a umožňuje vytvářet grafy. Část tohoto softwaru se týká
vícenásobné lineární regrese.

KwikStat
http://hotfiles.zdnet.eom/cgi-bin/texis/swlib/hotfiles/info.h
tml?fcode=00015X

(DOS 3.3)

Jedná se o shareware, tj. po určité době je potřeba tento
program za poplatek legalizovat.
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KwikStat je statistický program. Dostupné statistické testy
zahrnují např. ANOVA, t-test, %2, jednoduchou regresní ana-
lýzu a vícerozměrnou regresní analýzu, atd. Většinu dat je
možno zobrazit i graficky. KwikStat importuje a exportuje
data z formátů dBASE, ASCII a Lotus.

MedCalc
http://allserv.rug.ac.be/~fschoonj/page6.html
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT )

Dostupnou verzi programuje možno použít 25 krát. Nedá
se ukládat, ale lze tisknout.

MedCalc je program určený pro lékařskou statistiku. Uži-
vatel může vkládat data ve formátu Excel, Lotus, DBase nebo
ASCII. Jedna tabulka může obsahovat až 512 sloupců a 16382
řad. Program mimo jiné zahrnuje i ROC křivky a regresi pro
porovnání metod.

MÍNIT AB
http://www.minitab.com/products/minitab/rell2/demo/
index.htm
(Windows 95, Windows NT )

Demo verze je funkční po dobu 30 dní.
MINITAB je software, ve kterém se naskýtá možnost

využití mnoha statistických funkcí a také je zde široká nabídka
týkající se tvorby grafů.

MODDE
http://www.umetri.se/
(Windows 95, Windows NT)

Demo verze je plně funkční po dobu jednoho měsíce s vý-
jimkou kopírování výsledků a grafů a jejich tisku a ukládání.

MODDE je software umožňující analýzu dat. Výsledky
jsou presentovány i v grafické podobě. Je ho možné využít
k vývoji metody a k validaci. MODDE umožňuje využít více-
násobnou lineární regresi, PLS, vícerozměrnou simplexovou
metodu, ANOVA, širokou paletu grafů, atd.

MVSP - A MultiVariate Statistical Package
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/simstat/
multivar.htm
(DOS 3.0 nebo vyšší verze)

Dostupná verze funguje po dobu 30 dní, ale s určitými
omezeními. Tato verze obsahuje jen velice zkrácený manuál.

MVSP umožňuje provádět běžnou statistickou analýzu,
ale i shlukovou analýzu. MVSP obsahuje i testy jako je PCA
(principál components analyses), PCO (principál coordinates
analyses) a CA/DCA (correspondence/detrended correspon-
dence analyses).

MVSP je možno použít jako přídavný program k softwaru
SIMSTAT. K tomuto začlenění MVSP do SIMSTAT slouží
program SIM2MVSP, který je uveden na adrese:
http://www.kovcomp.co.uk/mvspbroc.html.

NCSS 6.0
http://www.ncss.com/html/download.html

(Windows 95, Windows NT)

Tento program je možno využívat bezplatně.
NCSS 6.0 zahrnuje souhrnnou statistiku, t-test, víceroz-

měrnou regresní analýzu, ANOVA, exponenciální vyhlazení,
histogramy a další speciální grafické techniky.

NCSS 97
http://www.ncss.com/html/download.html
(Windows 95, Windows NT)

Demo verze je plně funkční po dobu 30 dní.
NCSS 97 je software, ve kterém je možno importovat

i exportovat data v různých formátech jako je Lotus, Excel,
dBase, Access, SAS, SPSS, Paradox, ASCII. Na adrese http://
www.ncss.com/html/procedurelist.htmlje seznam všech funkcí,
které jsou dostupné pro zpracování dat pomocí tohoto softwaru.

NetMul - on-line
http://pbil.univ-lyonl.fr/ADE-4/NetMul.html

NetMul je program určený pro on-line multivariační ana-
lýzu dat. Je možno provádět PCA (Principal Component Ana-
lysis), COA (Correspondence Analysis) a MCA (Multiple
Correspondence Analysis) a několik dalších. Informace o způ-
sobu zadávání dat a získání výsledků jsou dostupné na výše
uvedené adrese.

NLReg
http://www.download.com/PC/Result/TitleDetail/
0,4,0-3121 l,501000.html
(Windows 95, Windows NT)

Dostupná verze je plně funkční po dobu 30 dní.
NLReg je software umožňující provádět lineární i neli-

neární regresi. NLReg určuje hodnoty parametrů pro zvolený
typ rovnice. Tento software je schopný pracovat s mnoha typy
funkcí jako např. lineárními, polynomickými, exponenciální-
mi, periodickými atd. Oproti mnoha jiným programům umož-
ňujícím nelineární regresi pomocí pouze omezené sady funkcí,
NLReg je schopný pracovat s jakoukoliv funkcí, kterou je
možno zapsat algebraicky.

On-line kalkulátory
http://members.aol.com/johnp71/javastat.html
http://www.stat.ucla.edu/calculators/
http://www-sci.lib.uci.edu/HSG/RefCalculators2A.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/

Na těchto adresách je k dispozici velké množství rozdíl-
ných on-line kalkulátorů. Každá adresa obsahuje jiné typy
kalkulátorů.

Oriana
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
(Windows 3.1, Windows 95 )

Oriana je sharewarový program, tj. dostupná verze je plně
funkční a po 30 dnech je nutno ji za poplatek legalizovat.

Tento program umožňuje provádět výpočty jednoduchých
statistických funkcí stejně tak jako porovnání různých soubo-
rů. Je možno vytvářet různé typy grafů.

Origin
http://www.microcal.com/www/origin50/index.html
(Windows 95, Windows NT )

Na výše uvedené adrese je dostupná demo verze, která je
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plně funkční včetně ukládání a tisku, ale pouze po dobu
jednoho týdne.

Origin je statistický software obsahující základní nástroje
na zpracování dat, je možno vybrat lineární nebo nelineární
proložení experimentálních bodů křivkami, FFT, analýzu sig-
nálů získaných v digitální formě, analýzu základní linie pří-
stroje, analýzu píku, souhrnné statistiky, ANOVA, algebraic-
ké transformace, vyhlazení atd. Je možno tvořit mnoho růz-
ných typů grafů.

PASS
http://www.ncss.com/html/download.html
(Windows 95, Windows NT)

Demo verze je plně funkční po dobu 30 dní.
PASS je program určený pro statistickou analýzu dat.

Zahrnuje statistické testy jako např. t-test, F-test, z-test, kore-
lační koeficient, ANOVA, vícerozměrnou regresní analýzu,
atd. Informace o dostupných testech jsou na adrese:
http://www.ncss.com/html/pass.html.

Pirouette
http://www.infometrix.com/
(Windows 95, Windows NT)

Demo verze je plně funkční, ale nelze otevírat dříve vy-
tvořené a uložené soubory dat.

Pirouette je chemometrický software. Data je možné vklá-
dat ve formátu ASCII, Lotus, Excel. Je možno využít základ-
ních statistických funkcí, ale i shlukové analýzy, PCA, atd.
Grafy mohou být dvojrozměrné i trojrozměrné.

Power Calculator - on-line
http://www.stat.ucla.edu/~jbond/HTMLPOWER/

On-line program. Možno využívat tyto rozdělení: normál-
ní, exponenciální, binomické, Poissonovo.

Probability Calculator
http://www.ncss.com/html/shareware.html
(Windows 95, Windows NT)

Jde o shareware, tj. po určité době je nutno tento program
za poplatek legalizovat.

Probability Calculator je statistický program umožňující
provádět základní výpočty pro různé typy rozdělení pravdě-
podobnosti. Dostupná rozdělení pravděpodobnosti: beta,
binomické, vícerozměrné normální, %2, F, gama, hypergeo-
metrické, negativní binomické, normální, Poissonovo,
Studentovo, Weibullovo.

Prophet
http://www-prophet.bbn.com/howtoget.htm
(Windows 95, Windows NT)

Program je možno stáhnout pomocí ftp, aleje nutno napsat
si o podmínky nutné k úspěšnému přihlášení na ftp server.
Existují dvě verze, jedna základní a druhá určená pro sekvenč-
ní analýzy.

Program obsahuje jak jednoduché statistické analýzy, tak
i složitější jako je ANOVA, nelineární modelování, atd. Pro-
phet také umožňuje analýzu biologických sekvencí.

SAAM II for kinetic analysis
http://weber.u. washington.edu/~rfka/htm/s2dwnld.htm
(Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Macintosh )

Demo verze je stejná jako plná verze s výjimkou zamezení
ukládání a tisknutí a dále neobsahuje soubory nápovědy.

SAAM lije kompartmentní a numerický modelovací pro-
gram pomáhající vytvářet modely a simulovat experimenty
a analyzovat experimentální data. Kompartmentní modely jsou
tvořeny graficky, tvořením viditelné representace modelu.
Numerické modely jsou tvořeny přímým vložením algebraic-
ké rovnice.

SIMCA-P, SIMCA-S, SIMCA-X, SIMCA-4000
http://www.umetri.se/
(Windows 3.xx, Windows 95, Windows NT)

Demo verze jsou plně funkční po dobu jednoho měsíce
s výjimkou kopírování výsledků a grafů a jejich tisku a uklá-
dání.

Skupina softwarů SIMCA je určena pro multivariační
analýzy dat. Jsou zde čtyři různé verze SIMCA, ato: SIMCA-P
určená k modelování procesů a k provádění obecných multi-
variačních analýz dat, SIMCA-S pro standardní multivariační
analýzu dat, SIMCA-X pro rutinní vytváření multivariačních
modelů, SIMCA-4000 určená pro on-line monitorování pro-
cesů.

SIMCA-P a SIMCA-S umožňují importovat a exportovat
data v různých formátech, jako např. DIF (Data Interchange
Formát), Excel, Matlab. Dostupné testy na zpracování dat jsou
mimo jiné i PCA (Principal Component Analysis), PLS (Par-
tial Least Squares), PLS pro časové řady, diskriminanční
analýza atd. Výsledky je možno zobrazit i graficky. SIMCA-X
obsahuje fixní modely vyvinuté v mateřských softwarech
SIMCA-P a SIMCA-S.

SIMSTAT
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/simstat/
simstw.htm
(Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, DOS)

Dostupná verze má omezenou funkční dobu 30 dní a je
omezeno i množství vkládaných dat.

SIMSTAT je software umožňující provádět různé statis-
tické analýzy dat, zahrnující souhrnnou statistiku, frekvenční
analýzu, analýzu rozptylu, t-test, kovarianci, lineární a neli-
neární regresní analýzu, multiregresní analýzu, ANOVA a řa-
du dalších. Umožňuje i vytvářet grafy. Data je možno načítat
ve formátu dBase, ASCII a SPSS.

Do základního softwaru SIMSTAT je možno začlenit
přídavné programy jako je MVSP, Easy Factor Analysis,
Partial Correlation Module a Statltem. Na výše uvedených
internetových adresách je verze SIMSTAT, která již tyto
programy obsahuje, s výjimkou MVSP, a při instalaci se ptá,
zda si přejete mimo instalaci SIMSTAT také instalaci těchto
přídavných programů.

STATGRAPHICS Plus
http://www.manu.eom/statgraphics/./frame/sgframe.html
(Windows 3.x, Windows 95, Windows NT)

Dostupná demoverze neumožňuje ukládání ani tisknutí.
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STATGRAPHICS Plus umožňuje využití široké škály
více jak 150 statistických procedur a to od nejjednodušších až
po složitější jako jsou multivariační metody a různé druhy
regresí, atd. Je zde i možnost vytvářet různé typy grafů.

Statit
http://www.statware.com/downloads/eval_frarne.html
(Windows 95, Windows NT, UNIX)

Software funguje bez omezení po dobu 30 dní. Je však
nutno si napsat o heslo k přístupu a o číslo licence.

Statit je software, pomocí kterého lze pro statistickou
analýzu vlastních dat využít širokou paletu různých statistic-
kých testů, včetně různých typů regresí a ostatní statistiky. Je
zde možné vytvářet i různé typy grafické podoby výsledků.

STATLETS
http://www.statlets.com/free/download.html
(Windows 95, Windows NT)

Dostupná akademická verze, která má oproti komerční
verzi omezené množství vkládaných dat na 10 sloupců a 100
řad, je plně funkční a je zdarma.

Program zahrnuje: souhrnnou statistiku (numerická a grafic-
ká), testy hypotéz (včetně neparametrických testů), regresní ana-
lýzy, ANOVA, statistické řízení jakosti, analýzu časových řad.

XLSTAT
http://www.kovcomp.co.uk/downl2.html
(Excel 5.0, Excel 7.0)

Dostupnou verzi XLSTAT lze otevřít pouze dvacetkrát.
Po spuštění XLSTAT se v Excelu vytvoří nová nástrojová

lišta. Výhodou je, že není potřeba data z Excelu přesunovat
a mohou se zde rovnou analyzovat. Pomocí XLSTAT lze pro-
vádět analýzy jednoduché, ale i složitější jako jsou multivariační
metody (PCA - Principal Component Analysis, COA - Corres-
pondence analysis, atd.) nebo nelineární regresní metody. Se-
znam možných nástrojů na zpracování dat pomocí XLSTAT
se nachází na adrese http://www.xlstat.com/ttools.htm. Na
adrese http://www.xlstat.com/texamples.htm jsou dostupné
i některé příklady dat analyzovaných pomocí tohoto softwaru.

XploRe
http://www.xplore-stat.de/Request.html
(Windows 95, Windows NT, Solaris 2.x, SGI, NP-UX, Linux)

Demo verze je funkční po dobu 2 měsíců.
Je to programovatelný software. V souborech nápovědy je

uveden seznam všech dostupných funkcí a maker, u kterých
je vysvětlena jejich funkce, jejich vstup a výstup a příklad na
jejich aplikaci.

XploRe je výpočetní program pro statistiku. XploRe
umožňuje nejen využití fixních statistických testů, aleje zde
možnost vytvořit si i vlastní, a to pomocí programovacího
jazyka. Je to procedurální jazyk, tj. uživatel píše procedury

nebo funkce podobně jako je tomu v jazyku Pascal nebo
C/C++. Oproti těmto jazykům však není třeba zadávat charak-
ter proměnných.

WINKS
http://hotfiles.zdnet.com/cgi-bin/texis/swlib/hotfiles/
info.html?fcode=OOOBBJ
(Windows 3.1x )

Jedná se o shareware s určitými omezeními. Po určité době
je nutno tento program za poplatek legalizovat.

WINKS je statistický program určený pro Windows a je
založen na DOS programu Kwikstat. Zjednodušuje statistic-
kou analýzu dat a umožňuje vytvářet i různé typy grafů. Je
možno využívat data ve formátu dB ASE, ASCII, Lotus a jiné.
Jsou k dispozici on-line soubory nápovědy a příklady analýz.

4. Validace statistických programů

Nezbytným požadavkem všech systémů jakosti je validace
všech používaných statistických programů. Této problematice
byl věnován článek, uveřejněný v tomto časopise1. Důležitou
součástí validace těchto programů jsou vzorová data, která
prověří schopnost daného programu zpracovávat např. data
extrémně rozdělená nebo jinak porušená. Této problematice
je věnována publikace pracovníků National Physical Labora-
tory a Laboratory of Government Chemist, Velká Británie2.

5. Závěr

Dostupný statistický software na internetové síti je a bude
účinnou pomůckou analytických laboratoří a organizací, které
zavádějí nebo mají zaveden nějaký systém jakosti. Uvedené
internetové adresy umožňují zkopírování velké řady programů
nebo programových souborů do vlastních adresářů a následné
používání při řízení a zabezpečování jakosti.
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