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9.2. Програмне забезпечення 

Така оперативність можлива лише за умов попереднього накопичення у 
банках та базах даних різноманітної інформації, що характеризує біологічні 
об'єкти, та при наявності розвинутих засобів їх автоматизованого аналізу. 

Початок використання засобів автоматизованого аналізу статистичної 
інформації припадає на 60-70 рр. Далі еволюція цих засобів йшла разом з 
розвитком комп'ютерної техніки. Було створено велику кількість програм, 
чимало їх вже застаріли, на зміну їм прийшли інші. 

Всі існуючі програмні продукти даного напрямку досить чітко 
розподіляються на 4 класи. 

1. Найпростіші, найчисельніші та історично перші із статистичних 
програм – прикладні програми вузького профілю. Найбільш поширене їх 
використання – у складі прикладного інструментарію наукових досліджень. 
При цьому дослідник частіше за все водночас є і автором такої програми. 
Спектр дії такого програмного забезпечення, як правило, обмежується 
обчисленням декількох пов'язаних статистик, наприклад, середнього 
арифметичного із статистиками. Його створення обумовлено конкретними 
дослідницькими потребами. 

Випадок самостійного створення дослідниками програм аналізу даних є 
найбільш трудомістким, але водночас ці продукти є найбільш гнучкими, 
пристосованими до конкретних результатів експериментальних досліджень з 
врахуванням властивостей певних біологічних об'єктів, якихось факторів, 
особливих саме для даного дослідження. 

Некомерційна основа створення таких програм впливає на їх якість, вони 
мають спрощений інтерфейс, не застраховані від помилок, зроблених під час 
проектування або кодування. 

Майже всі інші програмні засоби, що аналізуються нижче, належать до 
комерційних. 

2. Насамперед, слід відмітити спеціалізовані біометричні пакети (типу 
BIOSYS). Вони реалізують більшість статистичних методів аналізу 
біологічної інформації, враховують специфіку живих об'єктів та їх 
досліджень. Ці пакети розраховані на використання їх фахівцями-біологами, 
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знайомими з методикою статистичного аналізу даних. Як правило, вони 
виконані з високою якістю, у зв'язку з чим мають високу ціну (порядка 
декількох тисяч доларів США), що робить їх малодосяжними в умовах 
фінансової кризи та незадовільного фінансування наукових досліджень в 
Україні. 

3. Далі виділяються чисельні універсальні статистичні пакети як 
закордонні ("Statgraphics", "SPSS", "SAS", "Statistica"), так і країн СНД 
("Stadia", "Эвриста", "Мезозавр", "Олимп", "Сани", "Класс-мастер") і інші. 
Вони також розраховані на користувачів, досвідчених в статистичному 
аналізі та націлені на автоматизацію якомога більш широкого кола 
статистичних операцій. З однаковим успіхом вони можуть використатись в 
різних сферах, в тому числі і в біометрії, за тією умовою, що дослідження 
припускає використання стандартних методів без врахування  біологічної 
специфіки. Цінові рамки для статистичних пакетів цього класу – від 
декількох сот до 10–12 тис. доларів. 

Розглянемо їх можливості на прикладі "Stadia" і "Statistica". 
 

Пакет "Stadia" розроблено під Wіndows. Ним зручно користуватись, 
елементи керування мають надписи  російською мовою. Функціонує 
допоміжна довідкова система. 

"Stadia" дозволяє проводити такі види аналізу: 

• параметричні тести (описова статистика, гістограма / нормальність, 
кореляція по Стьюденту і Фішеру); 

• непараметричні тести (хі-квадрат, зміщення / положення, масштаб / 
розсіяння, вільні альтернативи, кореляції / незалежності, 
кростабуляції ); 

• дисперсійний аналіз (одно-, двох-, багатофакторний, 
коваріаційцний); 

• аналіз часових рядів (кореляційний, спектральний, згладжування / 
фільтрація, Arima-модель, Фур'є модель); 

• регресивний аналіз (порівняння двох регресій, проста регресія / 
тренд, множинна регресія, покрокова регресія, загальна нелінійна 
модель); 

• багатовимірні методи (дискрімінантний, кластерний, факторний, 
шкалування); 

• розподіл і частоти (обчислення імовірностей, погодження розподілів 
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та частот, послідовний аналіз); 

• контроль якості (гістограма, діаграма Паремо, контрольні карти). 

"Stadia" має зручні засоби та механізми вводу-виводу, візуалізації рядів 
даних та результатів аналізу. 

 

Пакет "Statistica" виготовлений фірмою StatSoft, Inc (США). Це 
універсальний програмний продукт з широким колом методів аналізу даних. 
Його побудовано за модульним принципом. "Statistica" містить такі модулі: 

• базові статистичні методи і таблиці; 

• кластерний аналіз; 

• аналіз часових рядів і прогнозування; 

• дискримінантний аналіз; 

• множинна регресія. 

 
В "Statistica" інтегровано мову написання сценаріїв обробки даних 

Statistica Basic, що робить цей пакет гнучким та придатним до застосування в 
різних сферах з врахуванням їх специфіки. 

Альтернатива комерційним пакетам – власні професійні розробки. Так, в 
Московському університеті ім. Н.П.Огарева розроблено пакет програм Stat2. 
Він реалізує найбільш вживані біометричні методи аналізу даних: 
знаходження середніх показників та їх характеристик, порівняння вибірок, 
кореляційний та регресивний аналіз. Використання пакету не потребує 
спеціальної підготовки. 

В Томському державному університеті розроблено навчально-
орієнтований пакет MATSTAT. За його допомогою можна виконувати такі 
види аналізу, як побудова варіаційних рядів і емпіричних функцій розподілу, 
обчислення статистичних характеристик варіаційних рядів, побудова 
довірчих інтервалів, оцінка однорідностей дисперсій і перевірка 
нормальності розподілу, дисперсійний, кореляційний, послідовний аналізи та 
ін. 
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