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Универзитет у Новом Саду
Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин

Предмет
Софтверска решења за финансије и менаџмент

Лабораторијске вежбе
Тема: Сортирање и филтрирање података у MS Excel-у, Основни дијаграми

Теоријски увод

Сортирање је поступак уређивања базе података тако да се промени редослед записа на осну
неког критеријума сортирања. База података се може сортирати на више начина, а критеријуми су
увек везани за нека од поља у бази. Сортирање се користи када је потребо извршити неке анализа
над подацима. Приликом сортирања је важно водити рачуна о следећим детаљима:

 Области сортирања – скуп података над којим се врши сортирање (не мора се сортирати
цела база података). Подразумева се да први ред садржи наслове поља и он неће бити
сортиран. Ако је потребно сортирати само један део података из базе, пре сортирања треба
селектовати дај део података.

 Кључ сортирања – је назив поље које обезбеђује уређивање базе података. База може бити
сортирана по више кључева. Први кључ сортирања (primary key) је поље које обезбеђује
уређење целе базе. Други кључ сортирања (secondary key) обезбеђује уређење записа у скупу
записа који имају идентичну вредност за први кључ.

 Редослед сортирања – дефинише начин уређења записа према одабраном кључу. Редослед
може бити растући или опадајућа.

Филтрирање је је поступак издвајања одређеног скупа записа из базе података према
специфицираном кључу издвајања. Да би се филтрирање података успешно обавило неопходно је
да заглавље табеле буде добро дефинисано (нпр. без понављања назива поља) и да су подаци у
табели повезани, тј. да нема празних врста или колона. Приликом филтрирања база података се не
мења.

Врсте филтрирања:

1. Аутоматско филтрирање – директно филтрирање на основу услова који се поставља за
неко од поља у табели.

2. Напредно филтрирање - могућност подешавања филтера.

Филтрирање обезбеђује извлачење из базе података који имају неку заједничку карактеристику.
Филтрирање се може вршити применом једног или више критеријума. Критеријуми могу бити:

 Егзактни. Обезбеђују издвајање записа који садрже тачно одређени податак. Ово су
најрестриктивнији критеријуми за филтрирање.

 Релативни. Обезбеђују издвајање записа који спадају у опсег дефинисан критеријумом.

 Вишедимензиони. Обезбеђују издвајање записа који задовољавају више критеријума
истовремено (И критеријум), или барем један од више критеријума (ИЛИ критеријум).
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Вежба 2

За вежбу користити базу података према табели приказаној на слици 1. припремљену у оквиру
прве вежбе vezba01.xls. Базу података снимити под називом vezba02.xls.

Налог Датум САДРЖАЈ Валута Дугује Потражује Салдо Рачун

12 02.01.2010 Рачун 22.01.2010 3.241,00 3.241,00 234/23-10

15 13.01.2010 Извод бр. 12 518,00 2.723,00 234/23-10

16 27.01.2010 Рачун 16.02.2010 2.311,00 5.034,00 243/21-10

18 30.01.2010 Извод бр. 28 347,00 4.687,00 243/21-10

24 27.02.2010 Извод бр. 52 549,00 4.138,00 234/23-10

27 29.03.2010 Рачун 18.04.2010 1.890,00 6.028,00 434/13-10

35 19.04.2010 Извод бр. 67 928,00 5.100,00 234/23-10

39 27.04.2010 Извод бр. 72 950,00 4.150,00 243/21-10

41 10.06.2010 Извод бр. 110 150,00 4.000,00 434/13-10

43 27.06.2010 Рачун 17.07.2010 2.734,00 6.734,00 526/27-10

49 01.07.2010 Извод бр. 128 1.246,00 5.488,00 234/23-10

53 13.07.2010 Рачун 02.08.2010 1.327,00 6.815,00 781/12-10

57 06.09.2010 Извод бр. 180 221,00 6.594,00 243/21-10

61 10.09.2010 Извод бр. 183 943,00 5.651,00 434/13-10

67 16.09.2010 Извод бр. 187 320,00 5.331,00 526/27-10

72 21.09.2010 Извод бр. 192 48,00 5.283,00 781/12-10

79 22.09.2010 Рачун 12.10.2010 2.400,00 7.683,00 811/24-10

89 06.10.2010 Извод бр. 205 1.100,00 6.583,00 243/21-10

93 18.10.2010 Рачун 07.11.2010 2.714,00 9.297,00 911/09-10

Слика 1. Табела са дуговањима и потраживањима према купцу АА

За податке у табели одрадити следеће вежбе:
1. Сортирати податке из базе према пољу Рачун, и потом сортирану табелу копирати на нову

страницу са називом Сорт - Рачун. Проверити износе дуговања и потраживања за сваки од
рачуна.

2. Из табеле издвоји све записе који јесу рачуни, тј. садржа реч Рачун у пољу Садржај.
Филтриране податке копирати на страницу са називом Филтер – Рачун. Користити опцију
за филтрирање текстуалног поља тако што се захтева да поље садржи одговарајући текст (у
овом случају Рачун)

3. Из табеле издвојити све записе који су књижени у месецу септембру (поље Датум).
Филтриране податке копирати на страницу Филтер - Септембар.

4. Из табеле издвојити све записе који су књижени у периоду од 10. марта до 15. јуна 2010.
(поље Датум).  Филтриране податке копирати на страницу Филтер - Период. Користити
кориснички дефинисан филтер (Custom Filter) са два услова.

5. Из табеле издвојити све записе који су књижени у јануару 2010 за рачун 234/23-10.
Филтриране податке копирати на страницу Филтер – Период рачун.
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6. Креирати дијаграм типа Column који омогућује приказ свих задужења за посматрани конто. За
серије података одабрати колоне Дугује и Потражује.

7. Креирати дијаграм типа Pie који приказује удео потраживања за сваки од рачуна.

8. Креирати дијаграм типа Line који приказује кретање салда на конту 202001 у односу на налоге.
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Задаци за самостални рад

ЗАДАТАК 1. Анализирати проблем вођења финансија за домаћинство (кућни буџет). Одабрати
и специфицирати податке које треба укључити у анализу. Искористити табеле формиране у
задатку 1 из вежбе 1.

Извршити сортирање података према критеријумима који дају податке погодне за анализу.
Сортиране податке уписати на нове радне листове. Извршити филтрирање података на основу
осмишљених критеријума и филтриране податке издвојити на нове радне листова. Креирати
дијаграме који илуструју одабране аспекте базе података.

ЗАДАТАК 2. Анализирати проблем финансијског пословања малог спортског клуба. Одабрати и
специфицирати податке које треба укључити у анализу. Искористити табеле формиране у задатку
2 из вежбе 1.

Извршити сортирање података према критеријумима који дају податке погодне за анализу.
Сортиране податке уписати на нове радне листове. Извршити филтрирање података на основу
осмишљених критеријума и филтриране податке издвојити на нове радне листова. Креирати
дијаграме који илуструју одабране аспекте базе података.

ЗАДАТАК 3. Анализирати проблем финансијског пословања туристичке агенције. Одабрати и
специфицирати податке које треба укључити у анализу.

Формирати табелу са пољима која описују евиденцију плаћања клијената, тако што се за сваког
клијента формира налог и рачун, а плаћање се омогућује у договореном броју месечних рата.
Табела треба да садржи податке за једну календарску годину.

a) Попунити табелу произвољним подацима.
b) Реализовати основне опрације - додавање записа, измена записа и брисање записа.

c) Филтрирањем података омогућити издвајање свих плаћања за одређеног клијента,
филтрирањем на основу имена клијента.

d) Филтрирањем података омогућити издвајање свих клијената чија вредност рачуна прелази
50000,00 динара.

e) Креирати дијаграм који приказује сва реализована плаћања по свим рачунима издатим у
периоду од јануара до марта.

f) Креирати дијаграм који приказује удео рачуна од 0,00 до 10000,00 динара, рачуна од
10000,00 до 50000,00 динара и рачуна већих од 50000,00 динара у укупном билансу за
посматрану годину.


