
STADIA  
STADIA для Windows є розробкою НПО “Інформатика і комп’ютери” 

і пропонує набір сучасних і ефективних методів аналізу: описова 
статистика; критерії розходження; категоріальний, дисперсійний, 
кореляційний і спектральний аналіз; згладжування, фільтрація і 
прогнозування; проста, множинна, покрокова і нелінійна регресія; 
дискримінантний, кластерний і факторний аналіз; шкалювання; методи 
контролю якості; обчислення і узгодження розподілів; аналіз і заміна 
пропущених значень.  

STADIA включає повний комплект ділової графіки: функції, 
залежності, розподілу, поверхні, прогнози, тривимірна графіка, 
гістограми, стовпцеві, баштові і кругові діаграми, дендрограми, 
установка розмірів, написів по осях і під малюнком, графічний архів і 
ін. 

Пакет має функції імпорту/експорту даних і результатів у 
стандартних міжнародних форматах (ASCII й DBF). 

Як основні компоненти до складу системи STADIA входять 
наступні програмні блоки, які можна викликати з верхнього командного 
рядка або за допомогою натискання швидких (“гарячих”) клавіш F1-F9:  
• Електронна таблиця є центральним блоком системи і призначена 

для збереження, перегляду і редагування вихідних даних. У цій таблиці 
дані представляються у вигляді матриці, де стовпці відповідають 
перемінним, а рядки – значенням пере-мінних. Елементи таблиці 
можуть містити як числові, так і символьні значення, однак останні 
використовуються не для обчислень, а в інформаційних цілях. 
• Файлова підсистема забезпечує введення різного типу інформації 

з файлів і запис даних на диск.  
• Блок перетворення призначений для виконання різних 

перетворень над вихідними даними (алгебраїчні, логічні, матричні, 
комбінаторні й інші перетворення).  
• Калькулятор забезпечує оперативне виконання різних 

допоміжних обчислень за формулами, що вводяться. 
• Графобудівник забезпечує побудову різних графіків вихідних 

даних. 
• Графічний редактор дозволяє редагувати графіки даних і графіки 

результатів аналізу, зберігати їх у файлах або виводити на друк.  
• Блок статистики містить набір процедур, що реалізують 

обчислення по найбільш популярних статистичних методах. 
• Текстовий редактор результатів аналізу дозволяє переглядати і 

редагувати числові результати аналізу, зберігати їх у файлі або видавати 
на друк.  
• Довідкова система являє собою контекстний довідник і містить 



опис всіх операцій і математичних методів. 
Більш докладну інформацію про пакет STADIA можна знайти на 

сайті НПО “Інформатика і комп’ютери” за адресою 
http://statsoft.msu.ru/ 

 
PULSAR  
Pulsar, розроблений Ulter Systems Inc., – це інтерактивна система 

для аналізу і наочного представлення результатів досліджень і 
інформації з баз даних.  

Основні можливості системи: відображення даних у багатомірних 
динамічних таблицях; простота створення і редагування таблиць; 
робота з даними в різних форматах, включаючи сумісні джерела даних 
(dBase, Paradox, Access, MS SQL Server, Oracle тощо); вибір з декількох 
десятків визначених статистик; побудова діаграм по обраній частині 
таблиці; дво- або тримірні діаграми, вибір з 27 визначених типів і від 2-
х до 12-ти стилів на кожен тип; можливість наступного тонкого 
настроювання; побудова профільного звіту по вихідних даних; функції 
Copy/Paste обраної частини таблиці або діаграми в будь-які Windows-
програми, включаючи додатки сімейства Microsoft Office; 
користувальницький інтерфейс стандарту Windows.  

Більш докладну інформацію про пакет PULSAR можна знайти на 
сайті Ulter Systems за адресою http://www.ultersys.ru/  
 


