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Techniki komputerowe przydatne w pracy naukowej
cz. III. Programy do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych, programy
statystyczne, programy do przygotowywania prezentacji, programy
graficzne, podsumowanie
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W artykule przedstawiono w przystêpny sposób mo¿liwoci kolejnych grup programów przydatnych w przygotowywaniu
pracy naukowej. W artykule, bêd¹cym trzecim z cyklu Techniki komputerowe przydatne w pracy naukowej opisano
aplikacje z takich grup, jak: programy do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych, programy statystyczne, programy do
przygotowywania prezentacji oraz programy graficzne. Zwrócono uwagê na wykorzystanie sieci Internet.

Kolejn¹ grupê aplikacji komputerowych
przydatnych w przygotowywaniu pracy naukowej
stanowi¹ programy do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych,
popularnie nazywane arkuszami kalkulacyjnymi. S¹ to
programy, których pole robocze stanowi¹ dokumenty
zbudowane z siatki kolumn i wierszy. Tak powstaj¹ tak
zwane komórki. Ka¿da komórka ma swoje
wspó³rzêdne, gdzie wiersze oznaczane s¹ cyframi
arabskimi, a kolumny literami alfabetu, lub ich
wielokrotnociami (umo¿liwia to podawanie adresu
komórki, czyli na przyk³ad AA 123). W tak powsta³¹
siatkê mo¿na wpisywaæ dane bêd¹ce literami (na
przyk³ad wyrazy opisuj¹ce zmienne), cyframi, lub polami
o specjalnym znaczeniu. Na tych wyra¿eniach mo¿na
dokonywaæ ró¿nego rodzaju dzia³añ. Najczêstszymi
dzia³aniami dotycz¹cymi komórek o formacie liczb i cyfr
s¹: dodawanie, odejmowanie, mno¿enie, dzielenie,
pierwiastkowanie, podnoszenie do potêgi oraz takie
dzia³ania jak sumowanie komórek, oraz inne - na
przyk³ad funkcje statystyczne. Do operacji tego rodzaju
mo¿na u¿ywaæ liczb i cyfr albo te¿ adresów komórek,
co stwarza niepowtarzaln¹ mo¿liwoæ uaktualniania doæ
skomplikowanych operacji przy zmianie chocia¿by
jednego sk³adnika operacji.
Drug¹ bardzo wa¿n¹ funkcj¹ arkuszy
kalkulacyjnych jest mo¿liwoæ przygotowywania
wykresów o najbardziej nawet wymylnych kszta³tach
z mo¿liwoci¹ dodawania do nich opisów, tabel,
strza³ek itp. Nowe wersje arkuszy kalkulacyjnych
wyposa¿one zosta³y w bardzo rozbudowane zestawy do
tworzenia wykresów, ich edycji oraz przegl¹dania. Obok
typowych wykresów typu ko³owego, s³upkowego, czy

te¿ liniowego mo¿na znaleæ ich rozmaite odmiany,
wersje z efektami trójwymiarowoci oraz wykresy
mieszane.
W nowoczesnych arkuszach kalkulacyjnych
mo¿liwe jest tak¿e importowanie bardzo rozbudowanych
tabel baz danych z innych programów do obs³ugi tego
typu informacji a tak¿e przez specjalne mechanizmy
ODBC (opened database connectivity) z du¿ych
serwerów informacyjnych. Mechanizmy te zosta³y
zaczerpniête z omawianych ju¿ w poprzednim artykule
programów do obs³ugi relacyjnych baz danych takich
jak Ms Access, Dbase, Fox Pro, czy Paradox. Mo¿liwa
jest tak¿e zamiana fragmentu lub ca³ego arkusza w prost¹
tabelê bazy danych z mo¿liwoci¹ przegl¹dania lub (i)
edycji takich informacji, a nawet zadawania pytañ typu
query (np. zadanie: znajd i wywietl pacjentów p³ci
mêskiej w wieku od 35 do 55 lat maj¹cych dodatni dany
objaw chorobowy sprowadza siê do wykonania kilku
ruchów mysz¹)..
Do najpopularniejszych i najczêciej u¿ywanych
programów typu arkusze kalkulacyjne nale¿¹: Ms Excel,
Lotus 123 oraz Corel Quattro Pro. Najczêciej mo¿na je
spotkaæ jako element pakietu biurowego (pakiety biurowe
by³y dok³adniej opisane w poprzednim artykule).
Niew¹tpliwie najczêciej u¿ywanym programem
do opracowywania arkuszy kalkulacyjnych jest obecnie
Ms Excel [1,2]. Jest to nowoczesny program pozwalaj¹cy
pomieciæ w jednym pliku bardzo du¿¹ liczbê arkuszy
(podobnie jak w nowych wersjach 123 Lotusa i Quattro
Pro Corela) i pozwalaj¹cy na odwo³ywanie siê do
komórek miêdzy arkuszami, a tak¿e tworzyæ tzw. arkusze
trójwymiarowe. Taka organizacja pola pracy sprzyja
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³atwemu docieraniu do poszczególnych arkuszy i ³atwej
organizacji informacji w nich zawartej oraz umo¿liwia
wykonywanie skomplikowanych operacji na arkuszach.
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SPSS i SAS s¹ programami wysoce wyspecjalizowanymi, szczególnie czêsto wykorzystywanym przez
statystyków, poniewa¿ s¹ to aplikacje dla pocz¹tkuj¹cego
u¿ytkownika trudne w obs³udze. Statgraphics by³ kilka
lat temu programem bardzo popularnym, jednak
najnowsza edycja tego programu nie zyska³a tak du¿ej
popularnoci jak pierwsze wersje dostêpne kilka lat temu
dla rodowiska DOS (pomimo przeniesienia do
graficznego rodowiska Windows).
W najnowszych testach popularnoci programów
z powy¿szej grupy od kilku lat zwyciê¿a program
Statistica for Windows. Jego najnowsza wersja: Statistica
for Windows 97 (5.1) dostêpna jest tak¿e w jêzyku
polskim [3].

Program do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych Ms Excel 97

Jak wspomniano, poza podstawowymi
funkcjami nowoczesne arkusze kalkulacyjne posiadaj¹
wbudowany szereg funkcji specjalistycznych, w tym
podstawowe funkcje statystyczne, takie jak test
T-Studenta dla zmiennych zale¿nych i niezale¿nych,
ocenê korelacji, podstawowe obliczenia statystyczne,
takie jak: minimalna wartoæ zmiennej, maksymalna
wartoæ zmiennej, rednia, mediana i wiele innych.
Programy te mog¹ zatem znaleæ zastosowanie
w gromadzeniu danych, ich wstêpnym porz¹dkowaniu
i ocenie oraz podstawowej analizie statystycznej.
Mo¿liwe jest tak¿e programowanie aplikacji do
obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych, czyli automatyczne
zapisywanie szeregu rozkazów wydanych za pomoc¹
myszy i klawiatury w celu ich póniejszego wielo1
krotnego wykorzystania .
Pokrewn¹ grupê dla programów do obs³ugi
arkuszy kalkulacyjnych stanowi¹ programy statystyczne.
Pozwalaj¹ one w prosty sposób organizowaæ dane oraz
przeprowadzaæ ich pe³n¹ analizê statystyczn¹ a tak¿e
generowaæ wykresy ilustruj¹ce statystyczne
prawid³owoci. Najnowsze ich wersje pozwalaj¹ tak¿e
za pomoc¹ wbudowanego do nich edytora tekstu tworzyæ
ca³e dokumenty wzbogacone o obliczenia, ich
stabelaryzowane wyniki, wykresy oraz opisy. Podobnie
jak w programach do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych
dane przechowywane s¹ w postaci wierszy i kolumn,
zwanych tutaj odpowiednio przypadkami (cases)
i zmiennymi (variables). Ma to oczywicie znaczenie
przy statystycznej analizie danych.
Do programów tego typu nale¿¹: SPSS, Statgraphics,
SAS czy Statistica.

Statistica 5.1 PL

Podobnie jak programy do obs³ugi arkuszy
kalkulacyjnych Statistica pozwala siê programowaæ,
tworz¹c rodowisko do ca³ociowej obs³ugi statystycznej
danych. Szczególny nacisk przy projektowaniu tej
aplikacji programici po³o¿yli na szybkoæ programu,
³atwoæ obs³ugi, rozbudowane mo¿liwoci oraz bardzo
obszerny i ³atwy w obs³udze system pomocy - zarówno
kontekstowej jak i indeksowej. System pomocy programu
Satistica jest czym w rodzaju podrêcznika statystyki,
z podaniem przyk³adów oraz opisem poszczególnych
metod statystycznych. Oddzieln¹ czeæ systemu pomocy
stanowi tzw. poradnik statystyczny (statistical advisor),
który pomaga dobraæ do odpowiedniego badania
najbardziej przydatn¹ metodê statystyczn¹. Dziêki temu
program ten mo¿e byæ u¿ywany zarówno przez
1

istnieje tak¿e mo¿liwoæ programowania (a nawet tworzenia
skomplikowanych aplikacji opartych o programy tego typu) za
pomoc¹ specjalnego jêzyka programowania na przyk³ad typu
BASIC (np. w Ms Office jest to: Visual Basic for Applications).
W nowoczesnych pakietach biurowych istnieje mo¿liwoæ
programowania w ten sposób ich wszystkich sk³adników, co
pozwala tworzyæ na bazie tych pakietów ca³e rodowiska o
specjalnym przeznaczeniu.
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statystyków jak i osoby, które na co dzieñ siê statystyk¹
nie zajmuj¹.
Statistica jest wyposa¿ona w bardzo du¿¹ liczbê
funkcji statystycznych takich jak: obliczenia statystyki
podstawowej, testy T-Studenta: dla zmiennych zale¿nych
i niezale¿nych, testy istotnoci, korelacje, regresje, testy
nieparametryczne (np. Chi 2) i wiele innych. Tej du¿ej
2
liczbie testów statystycznych towarzysz¹ liczne postaci
wykresów; pocz¹wszy od typowych: ko³owych,
s³upkowych, liniowych i punktowych, a¿ po tak rzadko
spotykane, jak: wykresy polowe, piramidowe, czy twarze
Chernoffa. Wyniki obliczeñ oraz wykresy mo¿na
zapisywaæ w formacie rozpoznawanym przez inne
programy, takie jak edytory tekstu, czy programy do
przygotowywania prezentacji.
Przedstawicielami drugiej z powy¿szych grup
oprogramowania s¹: Ms Power Point, Lotus Freelance
Graphics, Corel Presentations, czy coraz rzadziej
u¿ywany Harvard Graphics. Programy te s³u¿¹ do
przygotowania prezentacji w formie przezroczy
w formacie 35 na 24 mm, na ekranie monitora lub
telewizora, na folii o ró¿nych wymiarach oraz materia³ów
do rozdania s³uchaczom (tzw. handouts), a ostatnio tak¿e
do prezentacji w Internecie pod postaci¹ zestawu
przezroczy dostêpnego dla odbiorców przez
ogólnowiatow¹ sieæ WWW. Podobnie jak inne
uprzednio omawiane grupy oprogramowania wiêkszoæ
z nich dostêpna jest jako oddzielne aplikacje lub jako
elementy sk³adowe pakietów biurowych (Ms Office,
Corel Office, Lotus Smartsuite) [1]. Programem do
przygotowania prezentacji, który uwa¿any jest obecnie
za najlepszy jest Lotus Freelance Graphics [1]. Jest to
program naj³atwiejszy w obs³udze, daj¹cy najwiêksz¹
kontrolê nad przygotowywan¹ prezentacj¹, z po³o¿eniem
szczególnego nacisku na opisywan¹ ju¿ uprzednio
tzw. pracê grupow¹. Jednoczenie najbardziej
popularnym jest obecnie Ms Power Point, wchodz¹cy
w sk³ad Ms Office [1, 4, 5]. Ms Power Point daje tak¿e
wiêksze mo¿liwoci przy opracowywaniu prezentacji
z elementami multimedialnymi (dwiêki, animacje it.p.),
co okazuje siê szczególnie przydatne w przygotowywaniu pokazów przedstawianych bezporednio na
ekranie monitora lub za pomoc¹ specjalnej przystawki
na ekranie telewizyjnym albo wywietlaczu
ciek³okrystalicznym, czy te¿ za pomoc¹ specjalnego
rzutnika przy³¹czonego do komputera. Daje to
niespotykane dot¹d w prezentacjach naukowych
mo¿liwoci wykorzystania mo¿liwoci multimedialnych
komputera, co bardzo znacznie zwiêksza przejrzystoæ
oraz wymownoæ prezentacji, a co za tym idzie jej
atrakcyjnoæ dla s³uchaczy.
W tak przygotowywanych prezentacjach
mo¿liwe jest korzystanie z gotowych wzorców t³a,
czcionek, kolorów, tzw. bullets (czyli elementów
graficznych rozpoczynaj¹cych ka¿dy z wierszy listy) oraz

wzorców specjalnych postaci przezroczy - takich jak:
przezrocze tytu³owe, przezrocze z tytu³em i zawartoci¹
w jednej, dwóch i wiêcej kolumnach, przezrocze z
tytu³em oraz wykresem, ilustracj¹ itp. Mo¿liwoci jest
wiele, bowiem istnieje mo¿liwoæ przygotowywania
w³asnych, przystosowanych do potrzeb wyk³adowcy
wzorców przezroczy. Jest tak¿e (podobnie jak i w innych
aplikacjach biurowych) opcja wykorzystania
3
pomocników, albo kreatorów , które po odpowiedzi na
kilka prostych pytañ s¹ same w stanie przygotowaæ nawet
bardzo z³o¿one prezentacje na dowolny temat, dobieraj¹c
t³o oraz kolorystykê do treci prezentacji, a nawet
podsuwaj¹c propozycje na zawartoæ poszczególnych
przezroczy. Podane wzorce mo¿na w dowolny sposób
zmieniaæ i przystosowywaæ do w³asnych wymagañ.
Mo¿liwoci modyfikacji tak przygotowanych prezentacji
s¹ równie¿ nieograniczone.

Power Point 97 PL

Plik z przygotowan¹ prezentacj¹ mo¿na
nastêpnie przes³aæ do specjalistycznej firmy, która
przygotuje przezrocza w formacie 24*35 mm.
Jak ju¿ wspomniano, najnowsze programy do
przygotowywania prezentacji pozwalaj¹ umieciæ j¹ na
stronach WWW sieci Internet, zwiêkszaj¹c automatycznie
grono odbiorców praktycznie do wszystkich
zainteresowanych w dowolnym miejscu na ziemi.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ ³atwego
przygotowania Internetowej prezentacji za pomoc¹
jednego z programów do tworzenia stron WWW
(np. Microsoft Front Page, lub prostszych, ale za to
dostêpnych obecnie bezp³atnie programów do³¹czonych
do przegl¹darek WWW w zestawach firmy Netscape lub
Microsoft) [6, 7].
2

3

Do ka¿dego testu dobrany jest zestaw wykresów najlepiej
obrazuj¹cych wyniki jego dzia³ania. Oczywicie istnieje
mo¿liwoæ samodzielnego doboru wykresów.
w wersji angielskojêzycznej: Wizards

Zieliñski R. Techniki komputerowe przydatne w pracy naukowej

Do innych programów maj¹cych zastosowanie
w przygotowywaniu czêci graficznej pracy naukowej
mo¿na zaliczyæ programy graficzne, które s¹ pomocne
w przygotowywaniu ilustracji za³¹czonych w tekcie lub
w prezentacji. Mo¿na siê tak¿e pos³u¿yæ zestawami tak
zwanych cliparts (czyli rysunków przygotowanych przez
specjalistów), lub ilustracjami zamieszczanymi w
Internecie specjalnie pod k¹tem ich wykorzystania przez
u¿ytkowników sieci. Istniej¹ ogólnie dwie grupy
programów graficznych: tzw. wektorowe (w których
grafika opisywana jest za pomoc¹ krzywych
matematycznych) i bitmapowe (gdzie grafika opisywana
jest za pomoc¹ punktów, czyli pikseli).
Grafika wektorowa jest przydatna wtedy, kiedy
istnieje potrzeba stosowania ilustracji schematycznych
oraz ich skalowania (tj. wtedy, gdy zmiana wymiarów
grafiki nie mo¿e pogarszaæ jej jakoci). Natomiast
programy obs³uguj¹ce grafiki bitmapowe przydatne s¹
przy przygotowywaniu zdjêæ oraz ilustracji z publikacji
drukowanych (pozwalaj¹ one bowiem skanowaæ grafiki
- to jest zachowywaæ za pomoc¹ skanera rysunki w
postaci pliku grafiki bitmapowej w celu póniejszego
wykorzystania w tekcie, prezentacji itp.). Do
programów s³u¿¹cych do przygotowania grafiki
wektorowej nale¿¹: Corel Draw, Adobe FreeHand,
Micrografx Designer; natomiast do przygotowywania
grafiki bitmapowej: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint,
PaintShop Pro itp. Dok³adne omówienie tej grupy
programów przekracza ramy niniejszego artyku³u.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przy pomocy kilku grup
programów mo¿na przygotowaæ samemu od pocz¹tku
do koñca dokumentacjê oraz wyniki pracy naukowej,
przedstawiæ j¹ szerszemu gronu odbiorców, (nawet na
ca³ym wiecie), nie ruszaj¹c siê zza biurka.
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Program grafiki bitmapowej: Paint Shop Pro 4.12

Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e kupowanie
wszystkich wymienionych dotychczas programów nie
jest konieczne.
Najczêciej komputer ze standardowym
oprzyrz¹dowaniem, systemem operacyjnym Windows
oraz jednym z wiod¹cych na rynku zestawem programów
biurowych (pakietem biurowym) wystarcza do
przygotowania samemu ca³ego naukowego
przedsiêwziêcia".
Celem artyku³u by³o zasygnalizowanie, jak du¿e
i jak liczne mo¿liwoci le¿¹ w wykorzystywaniu
komputerów osobistych, ich osprzêcie i oprogramowaniu;
szczególnie pod k¹tem przygotowania pracy naukowej,
w tym tak¿e z zakresu medycyny.
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Summary
The aim of an article was to present, using possibly simple terminology potence of chosen apllication
groups useful in scientific research. The article is the third of series: Computers in medicine and
describes four grops of computer programs: spreadsheet applications, statistical research applications,
presentation applications and graphics programs. An attention was focused on using the Internet.

