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Załącznik nr 1 
          

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część 1 
 
System operacyjny i licencje do serwera obsługującego ELS i ELD 
 
 

 

System operacyjny 

 
 
- WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic + nośnik (opcja dodatkowo 

punktowana) 
 
- WinSvrCal 2019 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL 10 szt. 
 

 
 
 

Część 2 
 
MS Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla 1 stanowiska, licencja dożywotnia. 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi kluczami produktu oraz 
nośnikiem USB (opcja dodatkowo punktowana) 

 

 

Część 3 
 
Licencja komputerowa na program Spedtrans 8 
 
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie komputerowe do wspomagania procesów logistycznych 
SpeedTrans8 lub równoważne. Oprogramowanie powinno posiadać następujące cechy: 
 

Rodzaj licencji: 
 

   LICENCJA wielostanowiskowa

   Możliwość korzystania jedna pełna sieć 

   Zdalna pomoc w instalacji/konfiguracji

   Zdalne lub w siedzibie firmy sprzedającego szkolenie w obsłudze oprogramowania 

   Budowa modułowa systemu, wymagane moduły: 

- Zlecenia transportu lub spedycji (całopojazdowe, drobnicowe)  

- Faktury pro forma moduł sprzedaży  

- Wezwania do zapłaty :  

- Zapłaty za sprzedaż Dokumenty kosztowe  

- Kompensaty wzajemne 

- Listy przewozowe CMR Listy przewozwe drobnicowe  

- Zlecenia wyjazdów/załadunków  

- Załączniki dla zleceniodawców i dla przewoźników CRM  

- Historia tras pojazdów, zdarzeń pojazdów, wyposażenie pojazdów  

- Oceny kontrahentów, kierowców i pracowników  

- Generator raportów, zarządzanie raportami  
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- Import danych kontrahentów z Trans.EU, TimoCom, VIES, GUS  

- Analizy: Stan rozliczeń sprzedaży  

- Rozlicznie paliwa, średnie spalanie paliwa, przepał;  

- Stan magazynowy wyposażenia  

- Raporty dodatkowe    

- Zlecenia kurierskie (drobnicowe),  

- Zlecenia morskie,  

- Zlecenia lotnicze  

- Listy przewozowe BL, HBL, MBL, HAWB, MAWB  

- Listy przewozowe CIM,  

- Listy przewozowe SMGS  

- Delegacje  

- Odprawy na bramie towarowej  

- Oferty/Umowy/Zamówienia od kontrahentów,  

- Zamówienia do dostawców  

- Magazyn Karty przekazania odpadów  

- Produkcja Historia produkcji 

- Harmonogram pracy pracowników  

- Awizacja dostaw,  

- Awizacja pojazdów  

- Dowody wewnętrzne  

- Dostawy/rozładunki  

- Cenniki Obrót/rozliczenie palet  

- Tankowania  

- Karty paliwowe  

- Kasa 

 
 
Część 4 
 
Pakiet Akademicki Vision Traffic Suite licencja sieciowa 
 
 Produkty zawarte w pakiecie: 
• PTV Visum, rozmiar 2 (1000 stref / 30 000 profili czasowych), w tym moduły: junction editor, 
ICA, SBA, Vissig, Matrix 
estimation, Shared Mobility, Timetable management, Onboard Survey, Line costing and revenue 
calculation, Visem, 
Safety add-on, Schematic Line Diagram oraz MS SQL interface, 
• PTV Vissim rozmiar 1 (10 km x 10 km i 20 skrzyżowań z sygnalizacją) z modułami: VAP / 
VisVAP, Vissig, Mezo / 
Dynamic Assignment, pakiet 3D, interfejs Driving Simulator, PTV Viswalk (maksymalna liczba 
pieszych jednocześnie 
w systemie 10 000), API , Interfejs LISA + OMTC, interfejs SCATS, interfejs SCOOT i interfejs 
TRENDS 
• PTV Vistro 
 
1. Cechy użytkowe oprogramowania 
Licencja akademicka zawiera 100 licencji na jednoczesne korzystanie w ramach jednej sieci 
lokalnej jednostki akademickiej, do której należy licencja. Licencja na okres 3 lat wraz z 
darmowymi aktualizacjami w tym okresie. 
 
Licencja jest dostarczana na jednym kluczu sieciowym. 
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2. Środowisko pracy z programem 
Pakiet Akademicki Vision Traffic Suite jest obsługiwany przez następujące systemy Windows (64 
bit) 
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 
Microsoft Windows 2008 Server R2  
Microsoft Windows 2012 Server  
Microsoft Windows 2012 Server R2  
Microsoft Windows 2016 Server R2  
 
3. Funkcjonalność oprogramowania 

 
Oprogramowanie do makrosymulacji ruchu drogowego: 

1) tworzenie w jednym pliku modelu sieci drogowej zawierającego co najmniej: 

a) w zakresie transportu indywidualnego: 

• 1000 rejonów komunikacyjnych, 

b) w zakresie transportu zbiorowego: 

• 30000 profili czasowych, 

2) modelowanie skrzyżowań (w tym co najmniej modelowanie: geometrii, liczby pasów, długości 

sygnałów); 

3) edycję danych dotyczących sygnalizacji świetlnej (w tym co najmniej: macierze czasów 

międzyzielonych, grupy sygnalizacyjne, programy sygnalizacji)  

4) kalibrację i korektę macierzy podróży na podstawie wartości pomierzonych dla danych 

odcinków; 

5) modelowanie usług współdzielenia pojazdów (w tym co najmniej: rowerów, samochodów) i 

uwzględnienie wskazanych usług w rozkładzie ruchu; 

6) konfigurowanie kalendarza dni obowiązujących; 

7) graficzne edytowanie rozkładów jazdy; 

8) przełożenie wyników badań prowadzonych w transporcie zbiorowym na zadane linie; 

9) analizowanie wydajności i przychodów w transporcie zbiorowym; 

10) generowanie podsieci; 

11) eksportowanie danych do oprogramowania do mikrosymulacji ruchu drogowego; 

12) obsługiwanie interfejsu użytkownika dla transportu indywidualnego; 

13) obsługiwanie interfejsu użytkownika dla transportu zbiorowego 

14) możliwość analizowania zdarzeń drogowych na sieci (w tym co najmniej: analiza czarnych 

punktów) 

 
Oprogramowanie do mikrosymulacji ruchu drogowego: 

1) tworzenie w jednym pliku modelu sieci drogowej charakteryzującego się rozmiarami co 

najmniej 20 km x 20 km oraz obsługującego co najmniej 50 wirtualnych sterowników 

sygnalizacji świetlnej, 

2) konfigurowanie funkcji maksymalnego i pożądanego przyspieszenia oraz opóźnienia 

pojazdów w sieci, 

3) konfigurowanie rozkładów pożądanej prędkości, ciężaru, mocy pojazdów w sieci, 

4) konfigurowanie rozkładów czasu postoju na przystankach pojazdów komunikacji publicznej w 

sieci, 

5) konfigurowanie typów pojazdów i pieszych generowanych w modelu, 

6) konfigurowanie struktur rodzajowych pojazdów w sieci, 

7) obsługiwanie widoku 2D oraz 3D wszystkich elementów modelu sieci, 

8) definiowanie generatorów ruchu w konkretnych punktach sieci, 

9) definiowanie odcinków o zmniejszonej dopuszczalnej prędkości jazdy, 

10) definiowanie reguł pierwszeństwa na odcinkach i łącznikach sieci, 
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11) definiowanie pól kolizji na przecięciu odcinków i łączników sieci, 

12) definiowanie wirtualnych sygnalizatorów i detektorów ruchu na odcinkach i łącznikach sieci, 

13) definiowanie przystanków i tras przejazdu linii komunikacji publicznej w sieci, 

14) definiowanie punktów analizy danych ruchowych na sieci, 

15) definiowanie odcinków czasów przejazdu poszczególnych typów pojazdów, 

16) definiowanie punktów pomiaru kolejek pojazdów, 

17) definiowanie miejsc parkingowych, 

18) definiowanie obszarów (węzłów) do oceny warunków ruchu w sieci, 

19) modelowanie statycznego rozkładu ruchu za pomocą definicji punktów decyzyjnych i tras 

przejazdów wraz ze strukturą kierunkową, 

20) modelowanie dynamicznego rozkładu ruchu w sieci na podstawie macierzy źródło – cel, 

21) importowanie macierzy źródło - cel z oprogramowania do makrosymulacji ruchu drogowego, 

22) importowanie danych z oprogramowania do wyznaczania koordynacji sygnalizacji świetlnych 

i obliczeń przepustowości, 

23) obsługiwanie narzędzia do projektowania logiki sterowania za pomocą schematów 

blokowych, kompilowanie stworzonego projektu oraz implementacja wirtualnego sterownika 

sygnalizacji świetlnej w modelu sieci, 

24) obsługiwanie narzędzia do projektowania fazowej sygnalizacji cyklicznej oraz kontrolera 

stanów sygnalizacji świetlnej, 

25) obsługiwanie emulatorów rzeczywistego sterownia sygnalizacji świetlnej,  

26) obsługiwanie interfejsów sterowników sygnalizacji świetlnej wyspecyfikowanych wg 

następujących procedur: 

 LISA+ OMTC 

 SCATS 

 SCOOT 

 TRENDS 

27) możliwość wystawienia API do dowolnego sterownika sygnalizacji  

28) obsługiwanie narzędzia do testowania poprawności działania logiki sterowania poprzez 

manualne wzbudzenia detektorów, 

29) konfigurowanie makr do testowania poprawności działania logiki sterowania, 

30) konfigurowanie i wizualizowanie aktualnych stanów sygnałów świetlnych, realizowanej fazy, 

przejścia fazowego, pobudzeń detektorów itp., w trakcie trwania symulacji ruchu, 

31) konfigurowanie i wizualizowanie stanów zmiennych użytych w algorytmie sterowania, w 

trakcie trwania symulacji ruchu, 

32) eksportowanie do osobnego pliku wskaźników warunków ruchu, 

33) nagrywanie do osobnego pliku filmów z przebiegu symulacji wraz z konfiguracją parametrów 

nagrywania, 

34) obsługiwanie modułu do symulowania ruchu pieszego z interakcją pomiędzy pojedynczymi 

obiektami, w tym zachowań pasażerów pojazdów komunikacji zbiorowej; maksymalna liczba 

pieszych generowanych w modelu nie powinna być mniejsza niż 5000 osób, 

35) obsługiwanie edytora do tworzenia obiektów 3D. 

Oprogramowanie do optymalizacji sieci drogowej: 

1) modelowanie sieci drogowej, w tym geometrii skrzyżowań, 

2) predefiniowane typy skrzyżowań np. skrzyżowanie o ruchu okrężnym, z pierwszeństwem 

przejazdu, z sygnalizacją świetlną oraz możliwość zdefiniowania związanych z tym atrybutów, 

3) predefiniowane układy konfiguracji pasów ruchu na wlocie, 

4) możliwość dokonywania prostych analiz wpływu generatorów ruchu na ruch w modelowanej 

sieci, 

5) wbudowane procedury obliczeń przepustowości, przynajmniej według HCM (Highway 

Capacity Manual) w zależności od konfiguracji skrzyżowania, 
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6) prezentacja poziomu obsługi na wlocie/skrzyżowaniu z wykorzystaniem procedur obliczeń 

przepustowości, 

7) współpraca z narzędziem do makrosymulacji (import sieci drogowej przygotowanej w 

oprogramowaniu do makrosymluacji),  

8) współpraca z narzędziem do mikrosymulacji (eksport sieci przygotowanej w oprogramowaniu 

i jej zasymulowanie w oprogramowaniu do mikrosymulacji) lub dostępność bezpośredniej 

mikrosymulacji w ramach oprogramowania, 

9) możliwość tworzenia scenariuszy / wariantów zmian w sieci drogowej, 

10) generowanie predefiniowanych raportów związanych z analizami przepustowości,  

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne posiadające wszystkie zamieszczone 

poniżej cechy użytkowe, właściwości, moduły, funkcje oraz funkcjonalności. 

WARUNKI LICENCYJNE: 
Licencja jest dostarczana na jednym kluczu sieciowym. Licencja akademicka może być 
wykorzystywana wyłącznie do celów akademickich, w tym do: nauczania, wykorzystania w 
pracowniach komputerowych oraz tworzenia prac dyplomowych.  
 
 
 
Część 5 
 
Pakiet oprogramowania STATISTICA 
 

 

Oprogramowanie STATISTICA Analyst 13 PL lub nowsza w bezterminowej wersji 

komercyjnej, sieciowej dla 2 jednoczesnych użytkowników oraz STATISTICA Ulitimate 

13 PL w bezterminowej wersji naukowo-dydaktycznej, sieciowej dla 8 jednoczesnych 

użytkowników. W obu wersjach wymagany jest 3-letni program serwisowy wraz z 

aktualizacjami.  

 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne posiadające wszystkie zamieszczone 

poniżej cechy użytkowe, właściwości, moduły, funkcje oraz funkcjonalności.  

 

Pakiet Statistica Analyst 13 PL w bezterminowej wersji komercyjnej, sieciowej dla 2 

jednoczesnych użytkowników lub oprogramowanie równoważne - musi posiadać następujące 

właściwości, moduły i funkcje: 

1. Cechy użytkowe oprogramowania: 

- Wersja sieciowa dla 2 jednoczesnych użytkowników, bez ograniczenia w czasie,  

z aktywnym przez 36 miesięcy programem serwisowym obejmującym: 

o uaktualnienia do nowych wersji w czasie obowiązywania programu 

serwisowego, 

o świadczenie pomocy technicznej w języku polskim w czasie obowiązywania 

programu serwisowego (pomoc techniczna powinna być świadczona za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godzinach pracy biura 

Dostawcy).  

- wersja sieciowa ma umożliwiać korzystanie z oprogramowania przez 2 jednoczesnych 

użytkowników, z możliwością instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów 

połączonych w lokalnej sieci (jeden serwer i stacje robocze pracujące pod systemem MS 

Windows); 

- oprogramowanie przeznaczone do realizacji badań o charakterze komercyjnym, 

- oprogramowanie musi udostępniać rozbudowaną pomoc elektroniczną zawierającą opisy 

poszczególnych opcji programu oraz dla wybranych modułów opisane krok po kroku 

przykłady analiz. 
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2. Środowisko pracy z programem musi umożliwiać korzystanie z zewnętrznych danych 

tj. 

- Dane mogą być składowane w arkuszu danych umożliwiającym interakcyjne wprowadzanie 

i przekształcanie danych (sortowanie, transformacje zmiennych, ułóż w stertę/rozrzuć po 

zmiennych) oraz import i eksport danych (m.in. z plików Excel i plików tekstowych).  

- Oprogramowanie ma możliwość łączenia ze standardowymi bazami danych (SQL Server, 

MS Access i inne) przez OLE DB.  

- Wczytywanie i zapis danych w formacie Excel (.xls, .xlsx, .xlsb, .xlsm), tekstowym, csv, 

html i innych. 

- Wczytywanie i zapis plików danych w formatach: Statistica, SPSS, SAS, JMP, Minitab 

- Zgodny ze standardami język programowania Visual Basic, który umożliwia dostęp 

programowy do funkcji programu, programowanie własnych procedur analitycznych oraz 

automatyzację prac. 

- Dostęp do środowiska użytkownika umożliwiające graficzne definiowanie projektu 

analitycznego w postaci schematu (grafu), w którym źródła danych, procedury przetwarzania 

danych i wyniki reprezentowane są przez ikony, a przepływ danych obrazują strzałki.  

- Możliwość uruchamiania procedur w językach R i Python w projektach analitycznych 

zdefiniowanych jako schemat graficzny (graf). 

- Oprogramowanie działa na stanowisku komputerowym pod kontrolą systemu operacyjnego 

Windows 7/8/10. 

3. Oprogramowanie powinno umożliwić zarządzanie wynikami w następujący sposób: 

- Zapewnić możliwość tworzenia raportów z analizy, z możliwością zapisania w formacie 

PDF. 

- Przesyłanie wyników (tabel, wykresów) do dokumentów edytora tekstowego (np. MsWord). 

- Zapewnić możliwość ustawienia wynikowych tabel jako dane wejściowe dla kolejnych 

analiz.  

- Raporty otrzymywane przy pomocy Oprogramowania powinny przypominać dokument 

edytora tekstu i mogą być zapisywane nie tylko we własnym formacie oprogramowania, ale 

także w postaci plików RTF, HTML. 

- Pozwalać na zapis dokumentów (arkuszy danych i wyników, raporty) w postaci plików 

HTML, gotowych do opublikowania w Internecie lub Intranecie. 

- Pozwalać na edytowanie wykresów po ich wstawieniu do dokumentu edytora tekstowego 

(tzn. wykresy mogą być wstawiane jako obiekty OLE) na komputerach z zainstalowanym 

Oprogramowaniem. 

4. Funkcjonalność oprogramowania: 

Oprogramowanie powinno udostępniać w jednym środowisku użytkownika następujące funkcje 

analityczne: 

- Statystyki podstawowe i tabele  

- Możliwość wykonywania analiz w grupach 

- Korelacje 

- Kalkulator prawdopodobieństwa 

- Dopasowanie rozkładów 

- Regresja wieloraka 

- Analiza wariancji (ANOVA) 

- Statystyki nieparametryczne 

- Wykresy: histogramy, wykresy rozrzutu, wykres workowy, wykresy średnia i błędy, 

wykresy ramka-wąsy, wykres składowych zmienności, wykresy zakresu, wykres 

rozrzutu z błędem, obrazkowe wykresy rozrzutu, wykresy rozrzutu z rysunkami, 

wykresy rozrzutu z histogramami, wykresy normalności, wykresy kwantyl-kwantyl, 

wykresy prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo, wykresy słupkowe/kolumnowe, 

wykresy liniowe, wykresy sekwencyjne/nakładane, wykresy kołowe, wykresy brakują-

cych danych i spoza zakresu, histogramy dwóch zmiennych, wykresy powierzchniowe, 

wykresy warstwicowe, wykresy waflowe, wykresy trójkątne, skategoryzowane wykresy 
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XYZ, skategoryzowane wykresy trójkątne, wykresy macierzowe, wykresy obrazkowe, 

wykresy XYZ 3W, wykresy trójkątne 3W 

- Rozkłady i symulacje 

- Ogólne modele liniowe 

- Uogólnione modele liniowe i nieliniowe 

- Ogólne modele regresji 

- Modele cząstkowych najmniejszych kwadratów 

- Komponenty wariancyjne 

- Analiza przeżycia 

- Estymacja nieliniowa 

- Linearyzowana regresja nieliniowa 

- Analiza log-liniowa tabel liczności 

- Szeregi czasowe i prognozowanie 

- Modelowanie równań strukturalnych 

- Analiza skupień 

- Analiza czynnikowa 

- Składowe główne i klasyfikacja 

- Algorytm NIPALS dla analizy składowych głównych i metody cząstkowych 

najmniejszych kwadratów 

- Analiza kanoniczna 

- Analiza rzetelności i pozycji 

- Drzewa klasyfikacyjne 

- Analiza korespondencji 

- Skalowanie wielowymiarowe 

- Analiza dyskryminacyjna 

- Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej 

- Analiza Mocy Testów 

- Standardowe karty kontrolne: karta X średniego i R, karta X średniego i S, karta 

pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu (I/MR), karta sum skumulowanych 

(CUSUM), karta średniej ruchomej (MA), karta wykładniczo ważonej średniej ruchomej 

(EWMA), karty dla pomiarów alternatywnych (C, U, Np, P), karta Pareto, karty 

wielowymiarowe, karty wielotorowe  

- Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktów  

- Przypisywanie przyczyn i działań  

- Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania  

- Praca inżyniera i operatora; zabezpieczanie hasłem  

- Karty krótkich serii  

- Karty wieloźródłowe (zgrupowane i zgrupowane krótkich serii)  

- Wskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkładów innych niż normalny  

- Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źródła danych  

- Wielowymiarowe karty kontrolne Kart T^2 Hotellinga 

- Wielowymiarowe karty kontrolne Wieloźródłowych (zgrupowanych) kart T^2 

Hotellinga 

- Wielowymiarowe karty kontrolne wykładniczo ważonej średniej ruchomej (MEWMA) 

- Wielowymiarowe karty sum skumulowanych (MCUSUM) 

- Karta uogólnionej wariancji 

- Analiza zdolności procesu: wskaźniki zdolności procesów (np. Cp, Cr, Cpk, Cpl, Cpu, 

K, Cpm, Pp, Pr, Ppk, Ppl, Ppu i inne), 

- Plany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R)  

- Analiza Weibulla  

- Analiza doświadczenia 

- Analiza resztowa i przekształcenia 

- Optymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych: 
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- Standardowe plany frakcyjne dwuwartościowe 2(k-p) 

- Plany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu 

- Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana) 

- Plany frakcyjne trójwartościowe typu 3(k-p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa-

Behnkena 

- Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi) 

- Plany kwadratów łacińskich 

- Doświadczenia wg metody Taguchi 

- Plany dla mieszanin i powierzchni o podstawie trójkątnej 

- Plany dla ograniczonych powierzchni i mieszanin 

- Plany D i A-optymalne 

- Wdrażanie modelu MSPC 

- Analiza składowych głównych (PCA) 

- Cząstkowe najmniejsze kwadraty (PLS) 

- Wielokierunkowe cząstkowe najmniejsze kwadraty wg partii (BMPLS) 

- Wielokierunkowa analiza składowych głównych według czasu (TMPCA) 

- Wielokierunkowe cząstkowe najmniejsze kwadraty wg czasu (TMPLS) 

- Wykresy zmienności, 

- Wykresy wielokrotne, pozwalające bezpośrednio porównywać wiele zmiennych 

zależnych, 

- Komponenty wariancyjne z przedziałami ufności, 

- Elastyczne operowanie wieloma zmiennymi zależnymi: jednoczesne analizowanie wielu 

zmiennych wg tego samego lub różnych planów, 

- Wykresy komponentów wariancyjnych 

- Tabele raportujące 

- ETL 

- PI 

- Konstruktor reguł 

 

STATISTICA Ulitimate 13 PL w bezterminowej wersji naukowo-dydaktycznej, sieciowej 

dla 8 jednoczesnych użytkowników lub oprogramowanie równoważne - musi posiadać 

wszystkie z wymienionych w punktach 2, 3 i 4 (z wyłączeniem funkcji analitycznej PI) 

właściwości, moduły i funkcje, a także dodatkowo musi posiadać następujące cechy użytkowe: 

- Wersja sieciowa dla 8 jednoczesnych użytkowników, bez ograniczenia w czasie, z aktywnym 

przez 36 miesięcy programem serwisowym obejmującym: 

o uaktualnienia do nowych wersji w czasie obowiązywania programu 

serwisowego, 

o świadczenie pomocy technicznej w języku polskim w czasie obowiązywania 

programu serwisowego (pomoc techniczna powinna być świadczona za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godzinach pracy biura 

Dostawcy).  

- wersja sieciowa ma umożliwiać korzystanie z oprogramowania przez 8 jednoczesnych 

użytkowników, z możliwością instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów 

połączonych w lokalnej sieci (jeden serwer i stacje robocze pracujące pod systemem MS 

Windows); 

- oprogramowanie przeznaczone do realizacji zadań edukacyjnych i naukowo-badawczych, 

- oprogramowanie powinno udostępniać rozbudowaną pomoc elektroniczną zawierającą opisy 

poszczególnych opcji programu oraz dla wybranych modułów opisane krok po kroku 

przykłady analiz. 

Musi posiadać również następujące funkcjonalności oprogramowania: 

- Sieci neuronowe  

- Dobór i eliminacja zmiennych (dla dużych zbiorów danych)  

- Analiza koszykowa  
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- Interakcyjne drążenie danych  

- Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich  

- Uogólnione modele addytywne (GAM)  

- Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (GTrees)  

- Ogólne modele CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection)  

- Interakcyjne drzewa klasyfikacyjna i regresyjne  

- Wzmacniane drzewa klasyfikacyjne i regresyjne (Boosted Rrees)  

- Multivariate Adaptive Regression Splines (MAR Splines)  

- Obliczanie dobroci dopasowania  

- Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych  

- Naiwny klasyfikator Bayesa  

- Support Vector Machines  

- Metoda k-najbliższych sąsiadów  

- Łączenie grup (klas) z wykorzystaniem algorytmu CHAID  

- ICA (Independent Component Analysis)  

- Losowy las (Random Forests) 

- Funkcjonalność text mining 

- Analiza dokumentów zapisanych w formacie MS Word 

- Zliczanie wystąpień słów  

- Różne miary częstości występowania słów : prosta częstość, częstość binarna (ang. 

binary frequency), odwrotna częstość dokumentowa (ang. inverse document frequency), 

częstość logarytmiczna  

- Możliwość określania własnej stop-listy 

- Możliwość określania synonimów 

- Wykonywanie rozkładu według wartości osobliwych (ang. singular value 

decomposition) dla miar częstości występowania słów w  zbiorze dokumentów 

- Analiza podstawowych przyczyn 

- Optymalizacja wielkości wyjściowych 

- Ogólna optymalizacja 

- Wykrywanie reguł asocjacji 

- Analiza sekwencji 

- Analiza skojarzeń 

- WoE (Weight of Evidence – waga dowodu) 

 

Zamieszczone poniżej funkcjonalności oprogramowania są dodatkowo punktowane: 

- Reguły poprawności danych  

- Analiza brakujących danych  

- Przekodowanie na zmienne sztuczne  

- Szybkie rekodowanie  

- Przekształcenia zmiennych  

- Zliczanie wystąpień  

- Porządkowanie zmienne wielokrotnych odpowiedzi  

- Kalkulator liczebności próby  

- Ważenie wieńcowe przypadków  

- Propensity score matching  

- Podział na podpróby 

- Podsumowanie skali pozycyjnej  

- Podsumowanie skali rangowej  

- Wykres dyferencjału semantycznego  

- Wykres dla skali Stapela  

- Rzetelność skali  

- Metoda ocen porównawczych Thurstone'a  

- Współczynniki zgodności sędziów  
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- Testy dla pojedynczej zmiennej  

- Badanie istotności różnic  

- Krzywe ROC  

- Metaanaliza i metaregresja  

- Kreator regresji logistycznej  

- Kreator regresji liniowej  

- Analiza conjoint  

- Analiza aglomeracji  

- Analiza PROFIT  

- Uogólniona metoda składowych głównych (PCA) 

- Porządkowanie liniowe  

- Bootstrap  

- Układ naprzemienny prosty – test parametryczny  

- Układ naprzemienny prosty – test nieparametryczny 

- Układ naprzemienny podwójny – test parametryczny 

- Układy czynnikowe (split-plot, split-block i bloki randomizowane) 

- Wykres Blanda-Altmana  

- Regresja Passinga-Babloka i Deminga  

- Wykres górkowy  

- Wykres Youdena  

- Granice wykrywalności 

- Układy naprzemienne badań klinicznych  

- Miary powiązania/efektów dla tabel 2x2  

- Analiza koncentracji  

- Standaryzowane miary efektu  

- Test post hoc ANOVA Friedmana  

- CATANOVA  

- Karta CUSUM ważona ryzykiem  

- Indeks KMO oraz Test sferyczności Bartletta 

- Konfiguracyjna analiza częstości (CFA) 

- Badanie ciągów pomiarów  

- Przedziały odniesienia 

- Przedział ufności dla ilorazów met. Fiellera  

- Profile ryzyka  

- Wykres słupkowy (kolorowe słupki)  

- Wykres sekwencyjny  

- Wykres radarowy  

- Wykres mozaikowy  

- Wykres kołowy (SPie plot)  

- Diagram sieci neuronowej  

- Piramida populacyjna  

- Zapisz do pliku Excel  

- Zapisz pliki graficzne  

- Formatuj arkusz 

 
 


