
NOVINKY PS IMAGO PRO 6

a. Kvantilová regrese
Tato novinka je obsahem modulu IBM SPSS Regression. Díky ní můžete modelovat vztah mezi množinou prediktorů
(nezávislých proměnných) a určeným kvantilem cílové (závislé) proměnné. Nejčastěji se takto modelují medián, horní             
a dolní kvartil nebo decily.

b. ROC Analýza
Najdete ji v základním modulu IBM SPSS Statistics Base. Oproti starší verzi 25 poskytuje tato analýza ve verzi 26 navíc 
precision – recall (PR) křivku, která je vhodná pro zešikmená data. Umožňuje porovnávat dvě ROC křivky, které jsou 
generovány buď z nezávislých, nebo párových skupin. Součástí tohoto modulu je i nová implementace procedury Fleiss 
Kappa (Reliability analysis), která se využívá při posouzení shody více hodnotitelů a to pro celek i pro jednotlivé kategorie. 
Máte zde i možnost nastavit způsob zacházení s vynechanými hodnotami. 

c. Bayesovská statistika
Konkrétně se jedná o vylepšení procedur One Sample Binomial a One Sample Poisson, kde už není potřeba zadávat
apriorní parametry rozdělení pro nulovou hypotézu. Dále v rámci Bayesovské statistiky vznikla nová procedura Oneway
Repeated Measires ANOVA, která slouží pro opakovaná měření. Tyto novinky v Bayesovské statistice jsou obsahem
modulu IBM SPSS Advanced Statistics. Další novinky v tomto modulu se týkají Syntaxe GENLINMIXED, kde přibyly nové 
typy kovariace pro náhodné efekty, pro opakovaná měření, dále Kenward – Rogerovi stupně volnosti a volba KRONECKER_
MEASURES pro specifikace seznamu proměnných. V Syntaxi MIXED přibyly Kroneckerovy typy kovariace.
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1. IBM SPSS Statistics 26

a. Data -> Join files
Nová procedura umožňující načítat více datových souborů najednou a okamžitě je spojí do jednoho datového souboru 
(vhodné například pokud jsou aktualizovaná data za různá období). Jedná se o  spojování tzv. pod sebe.
b. Data -> Create calendar
Procedura, která vytvoří nový datový soubor (kalendář) na základě zvoleného data. Případ je vytvořen pro každý den           
a ve zvoleném rozmezí je možno nastavit, zda chceme v datové matici mít rok, měsíc, týden či den v týdnu. 

2. Nové procedury v menu Predictive Solutions

Jedná se o zcela nové IT prostředí, ve kterém je možné publikovat, ukládat, a upravovat vložená data či reporty. Zaručen je 
nepřetržitý přístup k PS IMAGO Portal Cloud a samozřejmostí je naprostá bezpečnost vašich dat, případně reportů. Přístup 
k publikovanému obsahu je zajištěn skrze zabezpečený komunikační protokol s SSL certifikátem. Pomocí PS IMAGO Portal 
Cloud získáváte možnost mít veškeré analytické vstupy i výstupy přehledně na jednom místě a přistupovat k nim nezávisle 
na místě.

3. PS IMAGO PORTAL CLOUD

Řadou úprav prošel i samotný PS IMAGO PORTAL. Některé nové vlastnosti:
• možnost použít MySQL base nebo MS SQL Server jako uložiště pro PS IMAGO Portal,
• zlepšení odezvy na mobilnich zařízeních,
• přístup k Apache Web Server nebo Internet Information Services jako webového serveru,
• přiřazení rolí pro uživatele,
• zařízení pro správu datových typů, které mohou být zveřejňovány a přidání nových jazyků.

4. PS IMAGO PORTAL


