StatSoft

Omezení funkcionalit
v softwaru STATISTICA
Věděli jste, že v softwaru STATISTICA si lze omezit jednotlivé nabídky?
Pojďme se nyní podívat na pokročilejší úpravy softwaru, které mohou
být v určitých oblastech užitečné.
V některých případech může být žádoucí, aby měl uživatel určité nástroje v softwaru STATISTICA nepřístupné, např. volby
Uložit, Otevřít, Tisk atd. (v případě, že se na softwaru STATISTICA vykonává např. zkouška ze statistiky, nebo pokud firma
nechce, aby se výstupy a data vynášela ze společnosti).
O možnosti přidat si vlastní uživatelské „meníčko“ jsme Váš již informovali ve článku Vlastní menu, jenž je také součástí
zadního manuálu (kap. 16): http://www.statsoft.cz/podpora/ke-stazeni/strucny-manual-k-software-statistica/
Nyní se vraťme zpět k omezení funkcionalit softwaru, obrázek níže zachycuje nabídkovou lištu a roletku před a po
omezení funkcionalit:

Obrázek vpravo ilustruje omezení statistických možností
pouze na vybrané statistické testy v daném modulu:

Postup
Níže Vám ukážeme postup krok za krokem. Tyto možnosti se týkají výhradně rozhraní typu Klasické
nabídky. Nebojte se, pokud si nějaké funkcionality odstraníte, vše jde vrátit do původního stavu, jak
si ukážeme na závěr. Následující příklad ukazuje omezení funkcionality Uložit v záložce Soubor:
Přes záložku Nástroje otevřeme dialog Vlastní. Otevřeme záložku Soubor a jednou klikneme na
volbu Uložit a přetáhneme jí (Drag and Drop) do prostoru dialogu Vlastní:

V dialogu Vlastní potom pustíme levé tlačítko
myši, viz následující obrázek:

Po provedení úkonu tato možnost z původní nabídky zmizí. Analogicky přetáhnu (odeberu) ostatní požadované funkce
(Uložit jako, Otevřít atd.).
Pokud bychom si tento krok rozmysleli, z dialogu
vlastní
v okně
Příkazy tuto funkcionalitu
přetáhneme zpět do otevřené roletky:

Stejným způsobem omezíme např. tlačítko Uložit na liště:

Pro úplné znepřístupnění konkrétních možností (např. volby Uložit) je nutné omezit také klávesové zkratky, které
reprezentují danou možnost z příslušné rolovací nabídky (zde např. menu Start).
V dialogu Vlastní (Nástroje –> Vlastní ) volíme kartu Klávesnice. Výše
uvedená omezení se týkala záložky Soubor, volíme proto kategorii
Soubor. V roletce Příkazy vyhledáme příkaz, který chceme odstranit.
V poli Kláv. zkratky potom označíme příslušnou zkratku a klikneme
na nově aktivní tlačítko Odstranit.
Analogicky pro volbu Uložit jako a další volby (pokud zkratka pro
konkrétní volbu existuje).
V kategorii Soubor omezíme také možnost uložit grafické výstupy
softwaru STATISTICA,

dle požadavků omezíme dále ukládání do Protokolů, Sešitů (PS) a dalších
funkcionalit, u kterých existují klávesové zkratky a je žádoucí jejich použití v
softwaru znepřístupnit, např. Tisk (Ctrl+P) atd.

Po odstranění nežádoucích funkcionalit je možné zabezpečit jejich
vrácení „zaheslováním“ dialogu Vlastní. V dalším kroku omezíme
vstup do záložky Vlastní z nabídky Nástroje heslem. V dialogu
Vlastní na kartě Možnosti -> Nastavit heslo:

Pozn.: Dialog Vlastní
lze také vyvolat
pravým
tlačítkem
myši v horní liště.

Při pokusu vyvolat dialog Vlastní (po dalším spuštění
softwaru) bude uživatel vyzván k zadání zvoleného hesla.
K zadání hesla je uživatel vyzván pouze jednou v rámci
jednoho spuštění softwaru STATISTICA. Heslo zrušíme
zadáním prázdného hesla:

Zrušení nastavených omezení
Nastavená omezení lze zrušit 2 způsoby:
a)

Přes dialog Nabídky, kde si v roletce Zobrazit

nabídky pro vyberu příslušnou možnost a tlačítkem
Zrušit vše obnovím původní nastavení.
Například pro zrušení omezení v záložce Statistiky vyberu
v roletce Analysis Explorer:

Pro zrušení omezení v záložce grafy vyberu
v roletce Zobrazit nabídky pro: Graf apod.
Kliknutím na klávesu F1 při otevřené roletce
Zobrazit nabídky pro vyvoláme panel nápovědy
s popisem jednotlivých funkcionalit:

b)

Změna konfiguračního souboru StatOpts.xml

Druhou možností, jak vrátit původní nastavení, je smazání konfiguračního souboru StatOpts.xml, ve kterém jsou tato
nastavení uložena. Dle Windows je tento soubor uložen v:
C:\Documents and Settings\Uživatel (jméno účtu)\Data aplikací\StatSoft\STATISTICA\10.0.0.0.1029 pro Win XP, nebo v:
C:\Users\jméno účtu\AppData\Roaming\StatSoft\ STATISTICA\10.0.0.0.1029 pro Win Vista/7/8
Konfigurační soubor je v rámci jedné verze přenosný mezi jednotlivými počítači, resp. mezi operačními systémy.

Omezení pásu karet
Ukázali jsme si zajímavé možnosti vlastního nastavení, kterými disponuje software STATISTICA při použití klasického
rozhraní. Pro kompletní omezení je nutné také odstranit (stejným způsobem jako ostatní funkcionality) možnost přepnutí
se do novějšího rozhraní Ribbon bar (Pás karet) v záložce Zobrazit.

Využití
A kde využijeme možnosti omezení přístupu k položkám?
Tato možnost najde využití především ve výukových učebnách, ale také ve firmách, kde firemní politika zakazuje
manipulaci s výstupy jinými, než je např. zamčený report ve formátu PDF a z nějakých důvodů je problematické provést
toto omezení na úrovni operačního systému (statistické reporty jsou ukládány automatiky do předem připraveného
adresáře).
Uživatelské nastavení je uloženo v souboru StatOpts.xml, který je vázán na konkrétní účet uživatele ve Windows. Každý
uživatel má tak svoje nastavení. Pokud by restrikce funkcionalit měla sloužit pouze k zvýšení přehlednosti nabídky
funkcionalit, v takovém případě je příjemnější, dle našeho názoru, vytvoření vlastního menu, na které odkazujeme
v úvodu článku v rámci Základního manuálu. O tomto postupu si také můžete přečíst v archivu článků StatSoft Academy
newsletterů: http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/

Uzamčení datového souboru
S tématem omezení funkcionalit jistě souvisí i situace, kdy chceme „uzamknout“ přímo datový soubor tak, aby v něm
nebylo možné měnit hodnoty. Tato možnost je výhodná nejen, pokud chceme zamezit někomu data měnit, ale prostě
třeba i v případě, kdy se chceme vyhnout náhodné a třeba nechtěné změně dat. Toto je možné ve STATISTICE provést.
Návod je následující: Mějte aktivní dokument, který chceme uzamknout, dejme (v klasických
nabídkách) Nástroje -> Uzamknutí…
Objeví se dialog, ve kterém si
nastavíme, čemu chceme zamezit.
Pokud nechceme, aby nastavené
možnosti mohl kdokoli měnit,
můžeme zde zadat heslo, které
bude vyžadováno, pokud bude chtít
někdo změnit nastavení Uzamčení
tabulky.
Pokud jsme například zamezili změnám v datech tabulky,
software automaticky omezí možnosti, které mění data –
jak můžete vidět na následující roletce, která má
nestandartně některé možnosti zašeděné a tedy
nepřístupné:
Chceme-li omezit přístup k funkcionalitám pro změnu dat, je toto mnohem
jednodušší cesta než odstraňovat funkcionality po jedné. Navíc pokud nyní
uložíme soubor, toto uzamčení i heslo bude uloženo s ním.
Pokud byste potřebovali opět soubor odemknout, použijete opět stejný dialog
Nástroje -> Uzamknutí…, kde možnosti omezení vypnete a zadáte případné
heslo:

