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	Text1: Povolení maker v MS Excel 2003 a 2007
	Text2: OT: Podle definice převzaté z českého vydání Wikipedie se zdá, že makro přináší samé bonusy. Proč jej tedy Microsoft standardně blokuje ve svých aplikacích?Odpovědˇ: Makro totiž může sloužit i ke spouštění "zlých" procesů, může být virem. A protože Visual Basic je programovacím jazykem MS Office a ty jsou produktem Microsoftu, z alibistických důvodů jsou makra blokována, resp. jejich spuštění je ponecháno na rozhodnutí uživatele - Microsoft se tak zbavuje odpovědnosti v případě, že uživatel spustí makro obsahující vir a dojde k poškození jeho PC.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAKER Z DŮVĚRYHODNÝCH ZDROJŮ SE OVŠEM NETŘEBA OBÁVAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jen může být problém v tom, jak je spustit anebo dokonce natrvalo povolit. O tom budou následující stránky, které ukáží postup povolení makra a přijetí bezpečnostního certifikátu u MS Excel 2003 a pro velkou odlišnost i u MS Excel 2007 (v rámci jednotlivých sérií MS Office je potom postup podobný).
	Text3: I. postup v aplikaci MS Excel 2003
	Text5: Po spuštění MS Excel 2003 obsahujícího makra z nedůvěryhodného (či dosud necertifikovaného zdroje) se zobrazí pouze prázdná aplikace (bez sešitu) a vlevo zobrazené pop-up okno. Jeho dialog je klíčový.1, nahoře je vidět informace o vydavateli certifikátu a lze zobrazit i některé bližší informace. 2, Pokud autorovi certifikátu věříte, zaškrtnete dole označenou volbu - EXCEL SE VÁS JIŽ NIKDY NEBUDE PTÁT na makra podepsaná tímto certifikátem (pokud přestanete vydavateli důvěřovat, lze snadno zvrátit, viz. níže). 3, Pokud hodláte makra pokaždé raději ověřovat, zvolíte prostřední tlačítko "Povolit makra".4, Pokud narazíte na makro bez podpisu (tj. v políčku certifikátu nic nebude) anebo vydavateli certifikátu nedůvěřujete, zvolte položku "Zakázat makra".
	Text4: 2, Situace č. 2: spuštění aplikace + varovné oznámení MS Excel, že makra nelze spustit... (+ situace č. 3: žádné oznámení)
	Text6: ... objeví se na konci stránky zobrazené varovné okno. Příčinou je příliš vysoké nastavení zabezpečení, kdy nejsou spouštěna žádná makra, popř. pouze makra podepsaná profesionálními vydavateli certifikátů. Takovéto nastavení je paranoidní.V situaci č. 3 spustíte sešit obsahující evidentně makra, leč žádné okno se neobjeví a  makra beze všeho fungují. To je způsobeno tím, že nastavení zabezpečení je na nejnižší úrovni, de facto vypnuto. Takové nastavení je hazardní a lehkomyslné.VŠECHNY TŘI SITUACE BYLY ODVISLÉ OD ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ. JE TŘEBA NASTAVIT ZABEZPEČENÍ TAK, ABY BYLO KOMPROMISEM MEZI BEZPEČNOSTÍ A UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM. Jak toho dosáhnout, viz. další strana.
	Text7: 1, Situace č. 1: spuštění aplikace + dotaz na certifikát
	Text8: 3, Cesta k nastavení úrovně zabezpečení
	Text9: K požadovanému dialogu se dostanete přes na obrázku označené body:"Nástroje"---"makro"---"Zabezpečení".
	Text10: 4, Nastavení úrovně zabezpečení
	Text11: Příliš vysoké i příliš nízké zabezpečení je špatné. Na samotné kartě "Zabezpečení" jsou 4 možnosti, doplněné poměrně rozsáhlou a přesnou charakteristikou.K tomu, aby byla zajištěna bezpečnost PC a zároveň bylo možné spouštět makra, se DOPORUČUJE STŘEDNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ.Na této úrovni:Bude spouštění či zakazování maker plně pod kontrolou uživatele. Povolená makra budou fungovat a systém nebude dále "obtěžovat", zakázaná makra se prostě nespustí. Také bude možno spouštět bez úvodních upozornění dokumenty obsahující již jednou za důvěryhodný prohlášený certifikát (v našem kontextu jde předevší o bázi "Publikační okénko").
	Text12: 5, Management certifikátů zabezpečení
	Text13: Pokud tedy máte nastavenu střední úroveň zabezpečení a přijali jste certifikát, přestane MS Excel "obtěžovat". Přestane, protože si certifikát uložil.Kam?Fyzicky na HDD... Nás ovšem bude spíše zajímat, že se přijaté certifikáty objeví na druhé položce karty "Zabezpečení", na subkartě "Důvěryhodný vydavatel". Zde si lze znovu prohlédnout podrobnosti o certifikátu a jeho vydavateli, upravit spouštěcí práva a také MAZAT CERTIFIKÁTY, jejichž vydavatelům jste přestali věřit, vydali nový certifikát, je již nepravděpodobné, že budete s daty od daného vydavatele pracovat...
	Text14: II. Postup v aplikaci MS Excel 2007
	Text15: VÝCHODISKO: MS Excel 2007 vychází z marketingové filosofie Microsoftu. Takže ačkoliv je z 90% totožný se svým předchůdcem z roku 2003, jsou jednotlivé volby a menu zpřeházeny tak, aby měl uživatel pocit, že sedí u nového produktu a nikoliv u recyklátu.     Z toho důvodu je třeba pro tuto verzi nového návodu, který ovšem může být podstatně stručnější, protože samotná funkčnost byla probrána v pasážích o MS Excel 2003 - zde se mohu omezit na popis cesty k nastavení ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ.
	Text16: V MS Excel 2007 se vše točí kolem tzv. ribbon. Ribbon (stuha, pás) se jako terminus technicus nepřekládá, jedná se o nové a "vylepšené" rozhraní, které se poprvé objevilo právě v MS Office 2007. Smyslem jeho zavedení bylo usnadnit uživatelům práci...V ribbon by tedy měla být i nabídka umožňující nastavení úrovně zabezpečení. Dopředu prozradím, že se nachází na kartě "Vývojář". ŽÁDNÁ TAKOVÁ KARTA SE OVŠEM VE VÝCHOZÍM NASTAVENÍ MS EXCEL 2007 NENACHÁZÍ!Kartu je totiž třeba nejprve aktivovat...
	Text17: Aktivace vývojářského prostředí jako předpoklad nastavení úrovně zabezpečení
	Text18: 1, Karta "Office Button"
	Text19: Záložka "Developer" (Vývojář) obsahuje ovládací prvky jazyka VB for Applications (VBA) a je (nejspíše z toho důvodu) před uživatelem skrytá. Její zobrazení se povoluje v menu sloužícím k individualizaci MS Excel.Vstupní branou je tzv. Office Button, čili velké kulaté 3D logo Office v levém horním rohu. Po kliknutí se zobrazí karta, na níž nás zajímat položka vpravo dole: "Excel Options".
	Text20: 2, Karta "Excel Options"
	Text21: Na kartě "Excel Options nás bude zajímat hned první karta "Popular" a v pravém menu potom položka s názvem "Show Developer tab in the Ribbon".Při prvním spuštění tohoto menu by měla být volba bez zatržení - tak to napravte a zatrhněte!Povolením této položky se v ribbon objeví nová záložka "Developer", která vedle zmíněných ovládacích prvků VBA obsahuje i položku "Macro security", která nás bude zajímat dále...
	Text22: Nastavení úrovně  zabezpečení
	Text23: Povolením karty "Developer" se uživateli naskytne výše uvedený pohled. Z množství voleb, určených pro vývojáře, jej však v souvislosti s nastavením zabezpečení bude zajímat jenom položka "Macro security".Po jejím odkliknutí se otevře "Trust center" (Centrum zabezpečení) a nabídne mu 4 volby úrovně zabezpečení - je to obdoba téže volby v MS Excel 2003. A i zde zvolí obdobu středního nastavení jako kompromis mezi bezpečností a uživatelským komfortem, tj. předposlední volbu "Disable all macros except digitally signed macros"."Trust center" obsahuje i další zajímavé volby, které je dobré s ohledem na spouštění maker a zabezpečení znát...
	Text24: Pod položkou "Trusted Publishers" se ukrývají certifikáty, jimž se uživatel rozhodl důvěřovat. Opět, jedná se o obdobu volby v MS Excel 2003, tj. lze si prohlédnout certifikát a případně mu přestat důvěřovat - smazat jej...
	Text25: Možná důležitější položkou je "Message Bar", jenž slouží k tomu, aby se objevil vždy, když zabezpečení zablokovalo nějaký obsah.Message Bar je informační panel, který se objeví pod ribbon (jak uvidíme na další stránce) a je rozhodně dobré mít jej zapnutý, tedy aktivovanou volbu "Show the Message Bar in all applications when content has been blocked".
	Text26: Jedná se o opravdu poslední volbu, kterou bude nutno v MS Excel 2007 učinit.Paranoidní zabezpečení hlásí blokaci připojení k datům, nejspíše mu vadí www linky, vedoucí na PubMed, ty ovšem přes hlášení o blokovaném obsahu fungují.Aby obtížný panel zmizel, je třeba kliknout na "Options" a zvolit "Enable this content". Toť vše...
	Text27: Grand Finale!
	Text28: Je otázkou, zda Microsoft zavedením ribbon práci uživatelům opravdu usnadnil. Stačí porovnat postup popsaný pro Office 2003 s tím pro Office 2007 
	Text29: PhDr. Radim Kubeš


