Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW, zainteresowanych programem Statistica wersja 12.5
1. Warunkiem pomyślnego zainstalowania programu jest dostęp do konta mailowego na
serwerze SGGW, tzw. konta studenckiego. Pełny adres tego konta to s123456@sggw.pl, przy
czym 123456 to numer albumu. Aby przypomnieć sobie pierwsze administracyjnie utworzone
hasło można skorzystać z narzędzia na: https://spin.sggw.pl/kontastudenckie/
2. Dostęp do skrzynki mailowej możliwy przez: http://webmail.sggw.pl , logując się jako
s123456 (123456 to numer albumu) i swoim hasłem
3. W razie nieskutecznego hasła lub niepamiętania zmienionego hasła należy napisać do autora
tej informacji o reset hasła, konieczne jest podanie w korespondencji numeru albumu (!).
4. Kody autoryzacyjne do programu Statistica 12.5 pozyskujemy wypełniając i wysyłając
internetowo formularz rejestracyjny: http://www.statsoft.pl/Site_License/waD5059gw.php ,
w formularzu tym zależy wpisać adres mailowy studencki (koniecznie), tylko na taki adres
wysyłane są kody, w ciągu zwykle 1-2 dni kody.
5. Program Statistica ściągnąć można z: http://kampus2.sggw.ad/statistica/ , niestety ściągać
można działając w sieci kampusowej. Mamy dwie wersje programu: 32 bitową - na
komputery starsze i nowsze, oraz 64 bitową – na komputery nowsze.
W razie trudności ze ściągnięciem proszę się skontaktować z autorem tej informacji.
6. Po ściągnięciu uruchomić plik, nastąpi rozpakowanie.
7. Posiadając kody można przystąpić do instalacji, wchodzimy do powstałego podczas
rozpakowywania katalogu, wyszukujemy plik Autorun.exe, uruchamiamy go poleceniem
Uruchom jako administrator, jak na obrazku poniżej:

8. Podczas instalacji należy mieć komputer podłączony do Internetu, po okienkach związanych z
wpisywaniem kodów pojawi się formularzyk zgłoszeniowy, wypełnić go podając także swój
studencki adres mailowy.
9. Po wysłaniu formularzyka zgłoszeniowego nastąpi zatrzymanie instalacji, aby ją kontynuować
należy otworzyć swoją studencką skrzynkę mailową (na serwerze sggw, czyli np. przez
http://webmail.sggw.pl), powinna w niej być wiadomość z linkiem autoryzacyjnym, trzeba
kliknąć w ten link, co oznaczało będzie potwierdzenie uprawnień do kontynuacji instalacji. Po
tej czynności można się z poczty wylogować i wrócić do instalacji, potwierdzić w otwartym
oknie zatrzymania instalacji, po chwili powinna się rozpocząć właściwa instalacja.
10. Przy końcu pojawi się zapytanie o to czy uruchomić po instalacji, lepiej odznaczyć, bo i tak
komputer prawdopodobnie będzie uruchomiany ponownie.
11. Po instalacji pojawia się zazwyczaj ikona na pulpicie, którą uruchamiamy program,
uruchomienie jest „powolne”, ale po starcie program działa szybko.
12. W razie instalowania Statistici po raz kolejny, należy poprzednią wersję zdeinstalować. Nie
trzeba też w tej sytuacji ponownie wypełniać formularza rejestracyjnego (aczkolwiek nie
zaszkodzi). Można w tej sytuacji kody pozyskiwać ode mnie.
13. Programy statystyczne instalowane w naszej Uczelni działają w rytmie rocznym, co oznacza,
że w marcu lub kwietniu trzeba odrębną czynnością przedłużać ważność licencji, w tej
sprawie też można zwracać się do autora tej notatki.
Informacje zebrał Wacław Laskowski

