БЪРЗА ПОМОЩ
Къде да търсим данни?
 Портал за отворени данни на Република България –








http://opendata.government.bg/
Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България - http://umispublic.government.bg/
Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/
Търговски регистър - http://www.brra.bg/
Имотен регистър на България - http://www.icadastre.bg/index.aspx
Списък на публични регистри - http://www.publicregisters.info/
Данни на Световната банка - http://data.worldbank.org/
Данни на Евростат - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Особености при импортиране на CSV
 Data > From Text > избор на файл
 Избор на енкодинг – за документи, публикувани на български най-често
срещани са: Unicode (UTF-8) и Windows Cyrillic 1251.

 Особеност е изборът на разделител (delimiter) – често срещани са „,” и „;”. Под
менюто за избор на разделител, можете да видите как би изглеждала
информацията след импорт.

Полезни функции
 Математически и тригонометрични функции – SUBTOTAL (Показва междинна





сума. Функцията е полезна, когато работите с филтриран списък. SUBTOTAL
сумира само видимите величини; SUM (Изчислява сума от аргументи ).
Статистически функции – AVERAGE (Изчислява средната стойност на
аргументите).
Логически функции - IF (Логическа проверка на предварително зададено
условие); AND (Проверява дали всички зададени аргументи са TRUE).
ISNUMBER(SEARCH(substring; “text”)) – Проверява дали в дадена клетка/клетки
съдържа конкретен текст или дума.
Текстови функции - CONCATENATE (Обединява няколко текстови елемента в
общ текстов елемент).
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Важни символи
Всяка функция започва със знак за равенство (“=”)
“*” - умножение
“/” - деление
“+” - събиране
“-“ - изваждане
“^” – повдигане на степен
“<>” – различно от
“<=” – по-малко или равно
“>=” – по-голямо или равно
“,” – запетаите разделят различните елементи
“:” – с двуеточие се маркира диапазон

„Полезно”
Shift+Space – селектира ред
Ctrl+Space – селектира колона
Ctrl+a – селектира целия уъркшиит
Ctrl+f – отваря прозорец за търсене
CTRL+h – отваря прозорец за търсене и заместване
CTR+Shift+l – добавя стандартен филтър на селектираните клетки
Shift+F2 – отваря прозорец за коментар
Формула може да се прибави за цяла колона или ред, като клетката с
въведена формула „влачи”, респективно надолу или настрани.

Основни файлови формати
CSV (Comma-separated Values) – преглед и обработка на файлове от този
формат може да става чрез стандартните офис пакети – MS Office Excel, Open
Office Calc, LibreOffice Calc.
XML (Extensible Markup Language) – преглед на файлове от този формат може
да става в интернет браузъри: Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome, Mozilla, and Opera.
JSON (JavaScript Object Notation) – за преглед на файлове от този формат е
подходящо да се използва приставка към браузер, такава е JSONView –
работи с Chrome, Mozilla и Safari.

Видео материалите можете да намерите на адрес:
http://iped.bg/bg/publication/2015-05-29-opendata
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