
1 Zpracování dat, konverze

Cíl cvičení: spojením vhodných nástrojů provést zpracování zadaných dat do výsledné podoby, která je
publikována na webu.

1. Zdroj dat – soubor CSV s údaji o skriptech v prodejně MZLU. Položky: id, autor, název, vydání,
kusů na skladě, cena bez DPH

2. Soubor se nachází na serveru akela, první zpracování probíhá na studentských účtech.

3. Ze zdrojových dat se vybere seznam skript, které mají id začínající na 20, vyberou se položky: id,
autor, název, kusů, cena.

4. Přenos souboru na lokální stroj.

5. Otevření v Excelu.

6. Výpočet dalšího sloupce dat – ceny s DPH zaokrouhlené na padesátníky.

7. Seřazení údajů podle počtu kusů na skladě sestupně.

8. Vytvoření sloupcového grafu počtu kusů jednotlivých titulů.

9. Získání souboru ve formátu PNG s grafem – přes schránku do Malování, přes schránku do Corel
Draw/Vložit jinak, srovnat možnosti.

10. Export dat do CSV a přenos společně s obrázkem na akelu do adresáře html.

11. Přidání HTML značek pro tabulku, skript na vytvoření tabulky z CSV dat již bude připraven

12. Ruční vložení obrázku do výsledného souboru, prohlédnutí a kontrola prohlížečem.

2 Konverze v programu Word

Cíl cvičení: Ukázat možnosti importů a exportů dat v programu MS Word, procvičit analýzu souborů.

1. Získání zdrojových dokumentů ze zadaného umístění (formáty DOC, RTF, TXT, HTML).

2. Exporty: Otevření dokumentu ve formátu DOC a postupné uložení:

• Webová stránka (kompletní)
• Webová stránka (zjednodušená); zjistit rozdíly mezi těmito dvěma možnostmi, prozkoumat
výstupy

• Webový archiv; zjistit, co to je
• RTF; porovnat velikost DOC a RTF
• Prostý text – uložení s těmito vlastnostmi: kódování ISO 8859-2, unixové konce řádků, s
náhradami znaků

• Text MS-DOS s rozvržením (asc); zjistit tvar a kódování národních znaků
• Text s rozvržením (ans); zjistit tvar a kódování národních znaků

3. Importy: Možnosti importu TXT, otevření HTML, uložení a porovnání zdroje a výsledku, otevření
RTF, uložení a porovnání zdroje a výsledku.


