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V předchozím článku jsme si ukázali, jak vytvořit datovou konfiguraci. 

V tomto článku si ukážeme využití tohoto připojení pro další práci.  

 

Analytická konfigurace 

Hlavní předností podnikové platformy není jen sdílení datových připojení, ale především možnosti 

automatizace složitých analytických postupů, jejich sdílení, možnost nechat zpracovat výpočty na 

serveru, reportování výsledků v různých formátech, ale také správa uživatelů a jejich rolí/práv v rámci této 

platformy (viz náš článek Statistica, kdo je kdo). Proces specifikace komplexního analytického postupu 

(od připojení na data, jejich přípravy až po získání výsledných grafů a tabulek) nazveme Analytickou 

konfigurací. Analytické konfigurace nám umožnují uložit výsledné postupy do databáze Enterprise, na 

vyžádání nebo automaticky je spouštět a sdílet tyto postupy s ostatními odděleními. Níže si ukážeme 

nejpoužívanější postup, jehož cílem je automatizovat práci v softwaru Statistica. 

 

Nasadit Workspace  

O rozhraní Statistica Workspace jsme již psali dříve. Toto rozhraní je od verze Statistica 13 dostupné ve 

všech verzích Statistica. Jak to celé funguje ve spojení s podnikovou platformou si ukážeme v tomto 

článku. Máme-li z prvního dílu 

definované připojení do databáze, tak 

v prostoru Workspace zvolíme tlačítko 

Data Source -> Enterprise Data a 

vybereme si z nabídky uložených 

datových připojení.  

Druhou možností je záložka Data ->  Get 

External Data ->  Enterprise ->  

Enterprise Data Configuration. Jakmile 

máme uzel v prostoru Workspace, tak jej 

spojíme, stejně jako jakýkoliv jiný zdroj 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2016_03_23_Statistica_Enterprise_dil_prvni.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2015_10_21_Statistica_Kdo_je_kdo.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_02_26_StatSoft_Prostredi_workspace_ve_verzi_12.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2016_03_23_Statistica_Enterprise_dil_prvni.pdf


2 Statistica Enterprise  2     |     Statistica ACADEMY (září 2016)  

dat (Excel atd.) s dalšími uzly, 

které mohou (jak ukazuje 

obrázek vpravo) například 

reprezentovat jednotlivé kroky 

v přípravě dat. Tlačítkem Run 

All celé analytické workflow 

spustíme.  

 

 

Workspace nám dává možnost vytvořit celý 

analytický postup, uložit jej jako soubor *.sdm a 

opakovaně spouštět. Statistica Enterprise nám 

umožní celý postup uložit přímo do databáze a 

bezpečně sdílet a spravovat. Mějme například 

Workspace na obrázku vpravo, který zachycuje 

základní vizualizaci a předpověď, o které jsme dříve 

psali v tomto článku. 

V našem případě jsou zdrojová data uložena 

v databázi a v Enterprise je vytvořena Datová 

konfigurace (Uzel, který reprezentuje konkrétní databázový dotaz). Uzel této konfigurace jsme použili jako 

zdroj dat v našem analytickém workflow. Nyní máme 2 možnosti, jak samotný Workspace uložit do 

Enterprise databáze. 

a) Přes tlačítko Deploy -> Deploy New Object (případně záložku Deploy to Enterprise) otevřeme (za 

předpokladu, že budeme mít příslušná práva k takovému úkonu v rámci Statistica Enterprise) 

dialog, ve kterém spojíme konkrétní Workspace s Datovou konfigurací, která slouží na této 

“pracovní ploše“ jako zdroj dat. 

 

V posledním kroku potvrdíme práva pro práci s tímto objektem. 

Kliknutím na tlačítko OK ponecháme objektu stejná práva jako má 

Datová konfigurace. Zrušíme-li defaultní možnost (odškrtneme), tak 

se nám zobrazí okno s jednotlivými uživateli a v administrátorském 

rozhraní 

(Enterprise 

manager) 

definovanými 

skupinami. 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2016_01_20_Statistica_Predpovidejte_snadno_a_rychle.pdf
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Tím, že jsme k samotnému Workspace přiřadili Datovou konfiguraci, zajistíme to, že při spuštění 

této analýzy (viz níže) získáme kromě výstupů analýz i samotnou tabulku s aktuálními daty. 

b) V tomto případě při spuštění analýzy chceme získat pouze aktuální výsledky. Zaškrtneme None a 

klikneme na OK. V dalším kroku budeme vyzvání k upřesnění jména, pod kterým chceme 

Workspace uložit. 

 

Další dialog nás vyzve k upřesnění místa (složky) ve struktuře Enterprise databáze. Tyto složky jsou 

obvykle spojeny s konkrétními typy úloh, případně nesou jméno konkrétního oddělení apod.  

 

Posledním krokem je potom přiřazení nezbytných práv pro tento nový objekt.  

Po dokončení postupu a), nebo b) je analytický postup uložen v databázi Enterprise. „Standardní“ uživatel 

softwaru, který nemá práva spouštět Enterprise manager (tato práva má obvykle pouze IT oddělení a 

specifická skupina analytiků. Všimněte si, že na 

obr. vlevo není tato ikona aktivní), si po 

přihlášení do systému spustí panel 

přednastavených analýz a klikne na název, 

který reprezentuje administrátorem/analytikem 

uložené workflow. Z databáze se načtou 

aktuální data, Workspace se na pozadí spustí a 

uživatel dostane v sešitu Statistica podobu 

výsledků pro aktuální data, například odhady 

budoucího vývoje sledované komodity apod.. 

Možností, jak sdílet v Statistica Enterprise 

přednastavené analýzy je více. Analytickou 

konfiguraci lze také vytvořit pomocí SVB 

skriptu.  

Spojení Enterprise a pracovní plochy Workspace je však nejčastější a 

„nejelegantnější“ způsob. Pro správu (změnu/modifikaci) již uložených 

analytických workflow zainteresované skupiny mohou otevřít přes záložku 

Enterprise -> Workspace. Ostatní uživatelé se dostanou pouze 

k výsledkům těchto analýz, což je jedna z výhod podnikové platformy 
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Statistica. Jde o systém založený na právech a rolích, což je v souladu s podnikovou kulturou, zejména u 

větších společností.  

 

 

Závěr  

Sdílet Analytický postup a spustit jej na vyžádání či automaticky, to je pouze jedna z mnoha funkcionalit 

této podnikové platformy. V dalším dílu se podíváme na Enterprise jako na reportovací platformu.  
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