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V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru 

Statistica. V tomto příspěvku Vám ukážeme konkrétní možnosti té nejvyšší 

verze, tedy podnikové licence Enterprise. Než se ale začtete do tohoto 

článku, určitě si osvěžte, co podniková verze Enterprise poskytuje (viz již 

zmiňovaný článek). 

 

Enterprise manager 

Software Statistica obsahuje několik rozhraní pro ovládání: Interaktivní rozhraní Ribbon Bar (Pás Karet), 

klasické roletkové menu ze starších verzí, v newsletteru již zmiňované rozhraní pro komunikaci 

s databází a nově (od verze 13) také pracovní plochu pro definici analytického postupu – Statistica 

Workspace. Podniková verze navíc obsahuje rozhraní pro definování sdílených objektů (viz dále) 

Enterprise Manager. 

 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2015_10_21_Statistica_Kdo_je_kdo.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2015_10_21_Statistica_Kdo_je_kdo.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_05_28_StatSoft_Kladivo_na_data.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_05_28_StatSoft_Kladivo_na_data.pdf
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Po levé straně vidíte stromovou strukturu uložených objektů. Po rozkliknuti lze otevřít konkrétní 

možnosti, které lze u objektu nastavovat. V záložce View lze přepínat mezi 

System a Object View. 

 

Object View zobrazuje všechny objekty ve stromové struktuře podle typu 

objektu. System View je někdy nazýváno Folder View, protože ukazuje 

objekty, které se váží ke konkrétní složce. Složka může například shlukovat 

sadu připojení a analýz konkrétní pracovní skupiny apod. 

Složku pro konkrétní pracovní skupinu vytvoříme tlačítkem New Folder, 

nebo přes pravé tlačítko na nadřazené složce STATISTICA Enterprise. 

 

 

Vytvoření sdíleného připojení do databáze 

Přes rozhraní Statistica Query je možné se připojit 

na jakoukoli standardní databázi z kterékoliv verze 

softwaru Statistica. Toto připojení je však uloženo 

v registrech pod konkrétním uživatelským účtem. 

Vytvoříme-li připojení v rozhraní Enterprise 

manager, informace je uložená v databázi 

Enterprise. Jakou to má výhodu? Značnou, neboť 

pokud je software nainstalovaný po celé 

společnosti, tak není nutné připojení na databáze 

vytvářet opakovaně, IT oddělení jej prostě vytvoří a 

každý uživatel jej může použít. Na klientském 

počítači přitom není nutné cokoliv nastavovat.   

Co myslíme slovem objekt? Objektem budeme 

nazývat to, co se dá do sdílené databáze uložit. Vytvořené objekty jsou v administrátorském rozhraní 

uspořádány do stromové struktury. Pro vytvoření připojení najedeme na Database Connections a přes 
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pravé tlačítko, případně na horní liště klikneme na New Database Connection. V dalším kroku vybereme 

ovladač pro konkrétní databázi. Konkrétní postup ukazuje například základní manuál k trial verzi. 

Ukažme si proto něco, co si může zkusit každý, i když nemá nainstalovanou databázi s daty, případně 

nemá podnikovou verzi softwaru Statistica (lze si to vyzkoušet přes Soubor -> Získat externí data -> 

Vytvořit dotaz).  Postup ukazujeme v Enterprise, ale přes již zmiňované Statistica Query vytvoříte 

takovéto připojení v každé instalaci softwaru Statistica. V dialogu Vlastnosti Data Link vyberme ovladač 

pro tabulku Statistica: 

 

Definujme cestu k souborům *.sta a potvrďme Ok. V dalším kroku nám 

Enterprise manager nabídne dialog, kde připojení pojmenujeme, například 

C: Datové soubory 

 

Změnu uložíme tlačítkem Commit. Protože jsme ještě nenastavili přístupová práva, tak nám software tuto 

možnost sám nabídne: 

 

Ano, ke každému uloženému objektu (připojení na DB, datová konfigurace, analýza, report) se nastavují 

přístupová práva, jde přeci o podnikový systém. Ve velkém podniku má každá pracovní 

skupina/kancelář/oddělení jiné úkoly, tedy i jiná data, jiné kombinace tabulek (Query) a provádí jiné 

analytické operace. Nastavením práv vytvoření připojení do databáze končí. Nyní pojďme definovat 

datovou konfiguraci.  

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/StrucnyManualSTATISTICA.pdf
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Nová datová konfigurace (konkrétní 

podoba dat) 

Definovat připojení na datové zdroje je jedna věc, databáze jsou však 

v praxi velmi rozsáhlé a my potřebujeme získat konkrétní data jen z 

několika tabulek. Konkrétní data vybereme pomocí databázového dotazu. 

Statistica Query využívá (stejně jako mnoho dalších databázových klientů) 

jazyk SQL (Structured Query Language). 

Na nově vytvořené složce, případně stávající složce (vážící se ke 

konkrétnímu oddělení) klikneme na New Data Config, nebo přes pravé 

tlačítko myši vybereme totéž.  

V dalším kroku si datové připojení pojmenujeme. V roletce Connection vybereme konkrétní databázi, 

kterou jsme vytvořili v předchozím kroku. Nyní musíme upřesnit, co chceme z databáze vytáhnout. 

Klikneme na New, do prostoru SQL Statement lze přímo napsat databázový dotaz, pro lepší komfort 

klikneme na jedno z rozhraní pro definici dotazů. 

 

Vybrali jsme Advanced SQL Wizard. Z pravé části na principu táhni a pusť, přetáhneme vybranou tabulku 

do hlavního pole. V skutečné databázi jsou tabulky spojeny přes primární a sekundární klíče, automaticky 

zde uvidíme toto spojení. Pokud vytvoříme spojení nad datovými soubory Statistica, tyto vazby zde 

samozřejmě nebudou (viz již zmiňovaný článek). 
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Tlačítkem Data lze získat náhled na výslednou kombinaci.  

 

Do Enterprise managera se vrátíme přes tlačítko Action –> Return data. V dalším kroku bude opět 

přidělení práv v části Access Permissions. Na konci opět klikneme na Commit a zavřeme toto rozhraní. 

 

Pracovník, který se do softwaru Statistica přihlásí, si následně pouze otevře dialog předpřipravených 

datových připojení, analýz a reportů a klikne na konkrétní konfiguraci a získá aktuální data. 

 

 

Závěr  

Vytvoření datového připojení je pouze začátek, možnosti podnikové verze jsou mnohem širší. Software 

Statistica, to nejsou jenom statistické funkcionality, ale také nástroje, které umožní, co nejefektivněji tyto 

analytické techniky využít a maximálně zjednodušit spolupráci v rámci skupiny uživatelů. Statistica 

Enterprise je především o automatizaci analýz, sdílení zdrojů s ostatními uživateli a pokročilý reporting. 

Více si představíme v dalším dílu. 
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