DevInfo 7 Србија
Увод у коришћење
Увод
DevInfo 7 Србија је веб апликација (http://devinfo.stat.gov.rs) која омогућава претраживање
података и креирање табела, графикона и мапа на брз и једноставан начин. Може се
користити из следећих веб браузера: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox итд.
На сајту постоје три базе података: Преглед стања и развоја општина, Република Србија и
Природно кретање становништва.

Каталог

Избор
језика

База која се отвара је Преглед
стања и развоја општина, a
друге две се бирају из Каталога

Слика 1. Почетна страна веб сајта DevInfo 7 Србија

Све базе су расположиве на српском језику (на ћириличном и латиничном писму) и на
енглеском језику. Избор језика / писма базе врши се кликом на горњи десни угао екрана падајућа листа (слика 2).

Слика 2. Избор језика

ВАЖНО: Након избора језика треба обавезно променити и тастатуру уз изабрани језик /
писмо.
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1. Коришћење картице Каталог из менија
Кликом на Каталог може се изабрати нека друга база и прочитати основне информације о
базама.

Кликните на лого
знак за одлазак на
почетну страну

Кликните на назив
базе за избор базе

Преузмите све податке
из базе у Excel формату
Кликните на назив
базе за избор базе

Слика 3. Избор базе из Каталога

Избор базе врши се кликом на назив базе. Сви подаци из базе, у Excel формату, могу се
преузети кликом на линкове [sr], [ls] или [en], који се налазе на десном делу екрана испод
Преузмите податке у Excel формату.

2. Брза претрага података
Наједноставнији начин за добијање података из базе је Брза претрага (слика 4).

Слика 4. Брза претрага података

У пољу Шта? треба унети кључну реч или назив индикатора за који се траже подаци из базе.
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У пољу Где? треба укуцати почетно слово општине, области или региона и затим из падајуће
листе треба изабрати територију. Затим, кликом на икону Претрага
подаци, као на слици 5.

добијају се тражени

Слика 5. Резултати брзе претраге

Кликом на

приказују се подаци и за нижи територијални ниво, као на слици 6.

Кликните да добијете табелу,
графикон или мапу за главну
област (у овом примеру за
Мачванску област), за све године

Кликните да добијете табелу,
графикон или мапу за подобласти (у
овом примеру за општине у саставу
Мачванске области), за све године

Слика 6. Детаљни резултати брзе претраге

Клик на дугме
додаје податке из тог реда у корпу са подацима, а кликом на дугме
добијају се табела, графикон или мапа за изабране територије.
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Слика 7. Додавање резултата брзе претраге у корпу са подацима

Кликом на

резултате претраге можете послати путем имејла, Facebooka, Twittera и слично.

3. Остали начини претраге
За прецизнији избор података треба кликнути на дугме

.

Отвара се прозор у коме можете да изаберете и индикатор (картица: Тема) и територију
(картица: Област). Потом можете кликнути на дугме Пошаљи за визуелни приказ података.

Кликните да добијете
листу индикатора

Слика 8. Избор индикатора

Територијални нивои

Слика 9. Избор територије
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4. Визуелизација података
Изабрани подаци могу се даље користити у DevInfo апликацији за визуелизацију података, као
на слици 10.

Слика 10. Визуелни приказ података

На овом прозору, при самом врху, налазе се две картице: Визуелни приказ и Подешавања.
На картици Визуелни приказ можете бирати један од 11 различитих начина за приказ
података - слика 11.

Слика 11. Начини визуелизације података

Кликните на било коју од ових 11 икона да би сте прегледали податке у тој визуелизацији.
На пример, клик на икону Мапа приказује податке на мапи. За сваки од изабраних начина
визуелизације, клик на картицу Подешавања, нуди опције за додатна подешавања. Тако, код
мапе се могу променити боје на мапи, текст у наслову изнад мапе, величине слова, укључити
или искључити приказ лабела (назива општина, вредности податка) на мапи и још много тога слика 12.

Слика 12. Подешавање приказа мапе
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Кликом на стрелицу
у менију за подешавања, отвара се прозор за детаљнија Општа
подешавања или подешавања везана за тему (избор других боја, друге године и слично).
У зависности од изабране визуелизације доступна су и одговарајућа подешавања.

За даље инструкције на српском језику за прављење табела, графикона и мапа кликните овде.
За детаљно упутство кликните овде.
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