Práca s údajmi

8.2

Text na stĺpce

Tento príkaz slúži na prevzatie dát vo forme textu do Excelu. Môže nastať situácia, že dlhší text
je uložený v jednej bunke a my ho potrebujeme rozdeliť do viacerých buniek vedľa seba, do viacerých
stĺpcov. Jednoduchým využitím sprievodcu prevodu textu do stĺpcov môžeme rozdeliť text v takýchto
bunkách do viacerých stĺpcov. Pripravíme si tabuľku, podľa nasledovného obrázku. Údaje môžu byť
ľubovoľné, dôležité je len nech majú identifikovateľný oddeľovací znak, čo v našom ilustratívnom
prípade bude pomlčka. Sú to výrazy obsahujúce Výrobcu, názov produktu, popis a jeho cenu. Tieto
údaje sú však v jednej bunke. Bude potrebné „rozbiť“ ich na viacero stĺpcov. Označíme si takéto
bunky a zadáme príkaz z karty Domov / Nástroje pre údaje / Text na stĺpce.

Obrázok 185: Príklad údajov na rozdelenie na stĺpce

Zobrazí sa nám dialógové okno prvého kroku sprievodcu prevodu textu.

Obrázok 186: Prvé okno sprievodcu prevodu textu do stĺpcov

V prvom kroku je nutné určiť, či sú v poli oddeľovače, alebo sa jedná o pole pevnej šírky.
Tlačidlom „Ďalej“ sa dostávame na Krok 2. Tu sa určí druh oddeľovača, a doladí sa rozdelenie textu.
Ak sme v prvej karte zaškrtli Pevná šírka, zobrazí sa len karta s možnosťou posunutia deliacej čiary
myšou. Oddeľovačom je v našich údajoch pomlčka.
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Obrázok 187: Druhý krok prevodu textu do stĺpcov

Na tretej obrazovke sa určí typ dát v jednotlivých stĺpcoch, či sa jedná o typ všeobecný, textový
alebo dátumový. Je tu tiež možnosť preskočiť, teda neimportovať myšou vybratý stĺpec a dá sa tu aj
zadať postavenie ľavého horného rohu oblasti (my sme ho zmenili na hodnotu B3, aby nedošlo
k prepísaniu našej pôvodnej databázy), kam má byť rozdelený text umiestnený.

Obrázok 188: Nastavennie stĺpcov a formát údajov

Tlačidlom „Dokončiť“ sa text rozdelí podľa nadefinovaných parametrov.
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Obrázok 189: Výsledná tabuľka po rozdelení na stĺpce

Potom už len stačí dorobiť databáze hlavičku a jej údaje ďalej spracovávať.

8.3

Zlučovanie zoznamov

Často nastane situácia, že je vytvorených viacero zošitov (napr. rôzne strediská po celom
Slovensku) a je potrebné údaje z nich zlúčiť do jedného. Na zlučovanie súborov slúži príkaz Údaje /
Zlúčiť.
Zdrojovou oblasťou môžu byť samostatné zošity, listy v aktívnom zošite, alebo list s viacerými
tabuľkami. Tieto tri zdroje sa môžu kombinovať.
Cieľová oblasť je oblasť, do ktorej chceme umiestniť výsledok zlučovania. Označenie cieľovej oblasti
(bunka, riadok, stĺpec, oblasť) podlieha základným princípom kopírovania, ktoré sme sa už naučili.
Názvy polí podľa ktorých sú dáta identifikovateľné, musia byť prvým poľom zoznamu.
K dispozícii je jedenásť funkcií, podľa ktorých sa zdrojové oblasti zlučujú. Implicitne je nastavené
sčítanie.
Spôsob zlučovania si ukážeme na príklade:
Predpokladajme, že vlastníme firmu, ktorá má tri pobočky, v Bratislave, Košiciach a vo
Zvolene. Pripravíme si tabuľky podľa obrázkov nižšie, každú do samostatného zošita. Zošity
pomenujeme podľa pobočiek. Potrebujeme pripraviť zlúčenie výstupov predajnosti vo všetkých troch
strediskách. Podmienkou je, že výsledný list môže obsahovať len jeden zlúčený zoznam s väzbou na
zdroj. Záznamy v zdrojovej oblasti nemusia byť zhodne zoradené, po zlúčení sa použijú názvy riadkov
z prvého stĺpca dokumentu. Cieľová tabuľka sa umiestni tam, kde je postavený kurzor.
Po zadaní príkazu z karty Údaje / Nástroje pre údaje / Zlúčiť sa otvorí dialógové okno Zlúčiť.
V prvom poli vyberieme názov funkcie, v našom prípade „Suma“, v poli „Odkaz“ označíme tabuľku
rozsahu A5:G18 v zošite BRATISLAVA.xls a stlačíme tlačidlo „Pridať“. Odkaz na túto tabuľku sa
pridá do priestoru „Všetky odkazy“ a my môžeme zadať druhý odkaz na tabuľku v zošite Košice.xls
a rovnako aj na tabuľku v zošite Zvolen.xls.

Obrázok 190: Dialógové okno so zadanými rozsahmi v jednotlivých zošitoch
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