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Aktualizacja STATISTICA 9 do najnowszego wydania 

Bieżącą wersją STATISTICA jest wersja 9. Poniżej opisano sposób aktualizacji tej wersji do 

najnowszego wydania. Użytkowników STATISTICA 8 pragnących skorzystać z bieżącej 

wersji programu prosimy o kontakt ze StatSoft Polska (tel. 12 428 43 00, info@statsoft.pl). 

Uwaga dla użytkowników STATISTICA Data Miner. Użytkowników, którzy zakupili 

STATISTICA Data Miner w wersji 9 i korzystają z narzędzi do tworzenia kodu dla modeli, 

który może być używany niezależnie od STATISTICA (np. w języku C), prosimy o kontakt 

w sprawie aktualizacji z biurem StatSoft Polska (info@statsoft.pl). 

Wersja jednostanowiskowa 

Aktualizacja wersji jednostanowiskowej: 

 Pobieramy plik aktualizacji ze strony http://www.statsoft.pl/download.html (zwróćmy 

uwagę, aby pobrać aktualizację do odpowiedniej wersji: 32- lub 64-bitowej, takiej jak 

zainstalowana). 

 Rozpakowujemy plik i uruchamiamy program setup.exe. 

 Instalator rozpocznie przygotowanie do instalacji. Sprawdzone zostaną składniki 

systemowe potrzebne do wykonania aktualizacji oraz wykryta zostanie wersja 

programu zainstalowana na danym stanowisku. W razie potrzeby zainstalowane 

zostaną wymagane dodatkowe składniki. Po zakończeniu tego procesu w oknie 

STATISTICA 9: Instalacja wyświetlona zostanie informacja o wykryciu STATISTICA 

i dostępny stanie się przycisk Dalej – naciskamy go, aby wykonać aktualizację. 
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 W kolejnym oknie naciskamy przycisk Instaluj, aby uruchomić proces aktualizowania 

programu. 

 Po ukończeniu aktualizacji klikamy przycisk Zakończ. 

Wersja sieciowa (serwer i stanowiska) 

Zwróćmy uwagę, że najpierw należy zaktualizować serwer, a dopiero potem stanowiska. 

Aktualizacja serwera. 

 Pobieramy plik aktualizacji ze strony http://www.statsoft.pl/download.html (zwróćmy 

uwagę, aby pobrać aktualizację do odpowiedniej wersji: 32- lub 64-bitowej, takiej jak 

zainstalowana) 

 Rozpakowujemy plik i uruchamiamy program setup.exe 

 Instalator rozpocznie przygotowanie do instalacji. Sprawdzone zostaną składniki 

systemowe potrzebne do wykonania aktualizacji oraz wykryta zostanie wersja 

programu zainstalowana na serwerze. W razie potrzeby zainstalowane zostaną 

wymagane składniki. Po zakończeniu tego procesu w oknie STATISTICA 9: 

Instalacja wyświetlona zostanie informacja o wykryciu STATISTICA i dostępny 

stanie się przycisk Dalej – naciskamy go, aby wykonać aktualizację. 

 W kolejnym oknie naciskamy przycisk Instaluj, aby uruchomić proces aktualizowania 

programu. 

 Po ukończeniu aktualizacji zostaniemy powiadomieni o konieczności odświeżenia 

stanowisk. 

 Klikamy Zakończ. 

Aktualizacja stanowisk. 

Wszystkie stanowiska muszą zostać zaktualizowane po aktualizacji serwera. 

 W katalogu instalacyjnym STATISTICA (najczęściej c:\Program 

Files\StatSoft\Statistica 9) na serwerze przechodzimy do foldera Workstation Installer 

i uruchamiamy setup.exe. Zauważmy, że zalecane jest stosowanie konwencji UNC 

zamiast mapowania udziału sieciowego. 

 Instalator rozpocznie przygotowanie do instalacji. Sprawdzone zostaną składniki 

systemowe potrzebne do wykonania aktualizacji oraz wykryta zostanie wersja 

programu obecna na danym stanowisku. W razie potrzeby zainstalowane zostaną 

wymagane składniki. Po zakończeniu tego procesu w oknie STATISTICA 9: 

Instalacja wyświetlona zostanie informacja o wykryciu STATISTICA i dostępny 

stanie się przycisk Dalej – naciskamy go, aby wykonać aktualizację. 

 Po ukończeniu aktualizacji klikamy Zakończ. 
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