StatSoft

Novinky ve verzi 12 –
Vyhledávání funkcionalit
Jistě se Vám už stalo, nejen v programu STATISTICA, ale například i
v MS Word, že jste hledali nějakou funkcionalitu, ale ne a ne ji
v nabídkách najít. Nová možnost verze 12 pro prostředí Pásu karet Vám
může pomoci.
Vše, co bude následovat, se vztahuje výhradně k prostředí nabídek zvaném Pás karet (typ nabídek můžete změnit přes
meníčko Zobrazit). Než začnete funkcionalitu zkoušet, měla by horní část obrazovky tedy vypadat nějak takto:

Najděte si metodu bez klikání
Novou funkcionalitu najdete ve zmiňovaném prostředí Pásu karet intuitivně, stejně jako jiná podobná okna vyhledávání,
na která jste zvyklí, v pravé části nabídek s ikonkou lupy a šedě vepsaným spojením: Feature Finder.

Zde můžete kliknout a začít psát. Objevují se metody a funkcionality, které
obsahují Vámi zadané spojení, viz obrázek vlevo.

Jakmile si vyberete danou metodu ze seznamu a kliknete na ní,
automaticky se otevře analýza, stejně jako byste metodu „vyklikali“ přes
nabídky a meníčka.
Pojďme si to tedy vyzkoušet.

Příklad 1: Položky nabídek
Jednou z možností je vyhledávat funkcionality, které se přímo vyskytují v Pásu karet, tedy například Základní statistiky. Při
tomto není potřeba mít otevřené menu základních statistik, Feature finder nezávisí na tom, co máme zrovna zvoleno
v záložkách.

Po kliknutí na základní statistiky ve vyhledávači se Vám objeví standardní
okno, jako byste klikli na metodu v Pásu karet.

Příklad 2: Konkrétní analýzy
Nicméně je možné takto vyhledat i podpoložky uvnitř dialogových oken,
například přímo kontingenční tabulky, které jsou standardně uvnitř menu
základních statistik, tedy stačí zadat kontingenční a kliknout:

Dokonce lze najít i metody se specifickým přednastavením: zadejte například prokládání:
Zde se objevilo několik možností hned pro konkrétní druhy proložení. Pokud klikneme
například na Poissonovo, objeví se následující dialog:

Pokud bychom se chtěli
k tomuto dialogu dostat klikáním, vybereme nejdříve Statistiky –
Prokládání rozdělení, pak zvolíme Diskrétní rozdělení –
Poissonovo a
zmáčkneme
OK.

Závěr
Cílem bylo ukázat Vám, že možnost jednoduše vyhledávat a zadávat funkcionality bez jakéhokoli překlikávání
v nabídkách zde je. To, jestli ji budete využívat a jak často je už na Vás.

