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ВСТУП

Сучасний комп'ютер складається з двох основних частин: апаратури та 
програмного  забезпечення.  Обидві  частини  однаково  важливі.  Апаратура 
комп'ютера — це інваріантна (незмінна) частина. Програмне забезпечення — 
це змінна частина обчислювальної системи.

Програмне  забезпечення  —  дуже  важлива  складова  сучасного 
комп'ютера.  Програма,  що  її  виконує  комп'ютер,  визначає  його  поточну 
функціональність.  Можливість  зміни  програмного  забезпечення  робить 
обчислювальну техніку гнучкою в її практичному застосуванні.

Програмне  забезпечення  поділяється  на  два  великі  класи:  системне 
програмне  забезпечення  та  прикладне  програмне  забезпечення.  Системні 
програми  —  службові.  Вони  потрібні  для  підтримки  комп'ютера  в 
працездатному стані та забезпечення ефективної та узгодженої роботи його 
підсистем.  Прикладні  програми — це програми, що з ними безпосередньо 
працює користувач. Саме для виконання прикладних програм і створювався 
комп'ютер. Саме прикладні програми становлять практичний інтерес.

Головною системною програмою є операційна система. Це програма, що 
автоматично  запускається  під  час  старту  комп'ютера,  керує  підсистемами 
комп'ютера,  розподіляє  його  ресурси  (оперативну  пам'ять,  час  процесора, 
тощо),  організує  взаємодію  обчислювальної  системи  з  оператором  (запуск 
програм, навігація по диску, тощо).

Прикладних  програм  існує  велика  кількість.  Найчастіше  на 
персональних комп'ютерах використовують різноманітні офісні програми. Це 
клас  програм,  що  їх  призначено  для  автоматизації  процесів  підготовки 
різноманітної  документації.  Документація  буває  різна:  текстові  документи, 
таблиці,  графіки,  тощо.  Часто,  користувач  персонального  комп'ютера 
потребує складнішого опрацювання інформації: складні математичні, технічні 
та  економічні  розрахунки,  аналіз  даних,  організація  баз  даних,  тощо.  Всі 
названі види робіт можуть автоматизувати офісні програми. 

Колись,  офісні  програми  створювалися  поодинці.  Кожна  з  них 
виконувала якийсь  один вид робіт  (Наприклад,  редагування тексту).  Нині, 
офісні  програми  створюються  таким  чином,  що  вони  складають  пакети 
пов'язаних  між  собою  програмних  модулів,  кожен  з  яких  покликаний 
виконувати  свою  окрему  функцію,  але,  разом  з  тим,  працює  узгоджено  з 
іншими  програмами  пакету  і  може  використовувати  деякі  їхні  функції. 
Наприклад, сучасний текстовий редактор може вставляти в текст зображення, 
формули, фрагменти електронних таблиць, та інше.

Нині  широко  використовуються  два  офісні  пакети:  MicroSoft  Office  і 
OpenOffice.org.  Функціональні  можливості  обох  пакетів,  для  пересічного 
користувача, майже ідентичні. Проте пакет MicroSoft Office — комерційний, а 
OpenOffice.org — вільно розповсюджується.   OpenOffice.org  є зручним для 
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використання у навчанні.
Крім  OpenOffice.org  існує декілька окремих офісних програм,  що не 

входять до згаданих вище пакетів, але є вельми корисними та цікавими. Це 
графічний  редактор  GIMP  (аналог  PhotoShop) та  математичний  процесор 
Scilab  (аналог  MatLab).  Вони  також  вільно  розповсюджуються  і  будуть 
корисними у навчанні.

Для студентів різних спеціальностей дуже важливо оволодіти якісними 
навичками роботи,  як  з  користувацьким інтерфейсом операційної  системи, 
так  і  по  роботі  з  офісними  програмами.  Ці  знання  дозволять  ефективно 
вивчати  інші  навчальні  дисципліни  і,  з  рештою,  стати  кваліфікованим 
спеціалістом.  І  навпаки,  студент,  що  не  опанував  навички  оператора 
комп'ютера, не зможе якісно вивчати навчальні дисципліни.
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ТЕМА 1. Поняття прикладного програмного забезпечення. Основні 
офісні пакети. Загальна характеристика. Функціональні можливості. 

Класифікація.

1.1 Поняття про прикладне програмне забезпечення.

Програмне  забезпечення  (ПЗ;  англ.  software)  — всі  програми,  якими 
забезпечена  комп'ютерна  система.  Програмне  забезпечення  (software)  та 
апаратне  забезпечення  (hardware)  є  дві  комплементарні  компоненти 
комп'ютера, причому межа між ними нечітка: деякі фрагменти програмного 
забезпечення  на  практиці  реалізуються  суто  апаратурою  мікросхем 
комп'ютера,  а  програмне  забезпечення,  в  свою  чергу,  здатне  виконувати 
(емулювати)  функції  електронної  апаратури.  Та  по  суті  призначення 
програмного забезпечення полягає в керуванні як самим комп'ютером так і 
іншими програмами та маніпулюванні інформацією.

Виконання  програмного  забезпечення  комп'ютером  полягає  у 
маніпулюванні  інформацією  та  керуванні  апаратними  компонентами 
комп'ютера.  Наприклад,  типовим  для  персональних  комп'ютерів  є 
відображення інформації на екран та прийом її з клавіатури.

Розрізняють системне та прикладне програмне забезпечення;
Системне  програмне  забезпечення  призначено  для  обслуговування 

власних потреб комп'ютера — забезпечення його працездатності і виконання 
його внутрішніх функцій, а також для створення передумов для виконання 
прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного ПЗ є 
операційна система.

Прикладне  програмне  забезпечення  (англ.  application  software)  —  це 
програми,  призначені  для  виконання  конкретних  завдань  користувача. 
Наприклад:  редактори  тексту,  електронні  таблиці,  бази  даних,  тощо. 
Прикладне  програмне  забезпечення  —  частина  програмного  забезпечення, 
що  потребує  безпосередньої  взаємодії  та  забезпечує  користувачеві 
розв`язання  певної  задачі.  Цим  самим  поняття  прикладного  ПЗ  є 
протилежним  до  системного  та  іншого  допоміжного  ПЗ  (наприклад 
операційна  система),  котрі  «лише»  забезпечують  можливість  виконання 
роботи, але не приносять безпосередньої користі користувачеві.

Наочним прикладом аналогічного поділу може бути електричний струм: 
електромережа  не  приносить  прямої  користі  користувачеві,  але  забезпечує 
роботу  електричних  пристроїв,  надаючи  їм  електроенергію,  в  свою  чергу 
користувач використовує ці пристрої для вдоволення потреб, тобто отримує 
користь. 

Проте  таке  чітке  розмежування  не  завжди  можливе,  особливо  у 
вбудованих  системах  (наприклад  мобільний  телефон  або  кавоварка)  де 
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програмне та апаратне забезпечення є єдиним цілим.
Окрім  того,  виробники  системного  ПЗ  нерідко  вбудовують  також  і 

прикладні  програми,  відомим  прикладом  є  ОС  Windows,  де  стандартно 
вбудовано  велику  кількість  прикладного  ПЗ.  Ця  практика  не  завжди 
відповідає вимогам користувачів певної системи.

Є  чимало  стандартизованого  прикладного  ПЗ,  котре  спрямовано  на 
задоволення потреб якомога ширшого кола. Але значна частина прикладного 
ПЗ  розробляється  індивідуально  «з  нуля»  або  ж  на  основі  стандартних 
програм для рішення вузьких завдань, наприклад: в межах однієї компанії чи 
галузі.

Прикладне  програмне  забезпечення  можна  розділити  на  дві  групи 
програм: системи програмування й додатки.

Системи  програмування  є  інструментами  для  програмістів-
професіоналів  і  дозволяють  розробляти  програми  на  різних  мовах 
програмування  (Basic,  Pascal,  С  и  ін.).  У  наш  час  широке  поширення 
одержали системи візуального програмування (Visual Basic, Borland Delphi і 
ін.),  які  дозволяють навіть користувачеві  початківцю створювати нескладні 
програми. 

Додаток функціонує  під керуванням певної  операційної  системи.  Так, 
текстовий  редактор  Word  є  додатком  операційної  системи  Windows,  a 
текстовий редактор Edit — додатком операційної системи MS-DOS. Додатки 
дозволяють  користувачеві  обробляти  текстову,  графічну,  числову,  аудіо-  і 
відеоінформацію, а також працювати в комп'ютерних мережах, не володіючи 
програмуванням. 

Практично кожний користувач комп'ютера потребує додатків загального 
призначення,  до  яких  належать:  текстові  редактори  й  графічні  редактори, 
електронні таблиці,  системи керування базами даних, а  також додатки для 
створення мультимедіа-презентаций. Найпоширенішими в цей час пакетами 
додатків загального призначення є Microsoft Office і OpenOffice. 

У зв'язку зі стрімким розвитком глобальних і локальних комп'ютерних 
мереж  усе  більше  значення  набувають  різні  комунікаційні  програми. 
Останнім  часом  розробники  операційних  систем,  і  зокрема  розробники 
Windows,  включають  комунікаційні  програми  безпосередньо  до  складу 
операційної системи. 

В окрему групу у зв'язку із широким поширенням комп'ютерних вірусів 
можна віднести антивірусні програми.

Для  професійного  використання  в  різних  сферах  діяльності 
кваліфікованими  користувачами  комп'ютера  використовуються  додатки 
спеціального призначення. До них відносяться системи комп'ютерної графіки, 
системи  автоматизованого  проектування  (САПР),  бухгалтерські  програми, 
комп'ютерні словники, системи автоматичного перекладу й ін. 

Усе  більше  число  користувачів  використовує  навчальні  програми  для 
самоосвіти або в навчальному процесі.  Насамперед,  це програми навчання 
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іноземним мовам, програми-репетитори, тести по різних предметах і так далі. 
Велику  користь  приносять  різні  мультимедіа-додатки  (енциклопедії, 

довідники  і  так  далі)  на  лазерних  дисках,  які  містять  величезний  обсяг 
інформації й засоби швидкого її пошуку. 

Досить  велика  кількість  користувачів  починають  знайомство  з 
комп'ютером  з  комп'ютерних  ігор,  які  бувають  всіляких  типів:  логічні, 
стратегічні, спортивні і так далі.

1.2 Поняття офісного пакету. 

Робоче місце сучасного користувача комп'ютера практично неможливо 
уявити без  офісного пакету.  Універсальне цільове призначення засобів,  що 
входять  в  його склад,  обумовили широке розповсюдження цього ПЗ серед 
всіх категорій користувачів – від наукових співробітників до секретарів.

Своє  походження  офісні  пакети  ведуть  від  програм  обробки  текстів. 
Перші повноцінні офісні пакети, що містять текстовий процесор,  редактор 
електронних таблиць і різні утиліти, з'явились лише у 80-х роках. Піонером у 
сфері офісних пакетів вважається компанія Lotus, яка в 1982 році випустила 
першу версію табличного редактора Lotus 1-2-3 (займав усього 256 КБ ОЗП). 
В  цьому  ж  році  компанія  Microsoft  випустила  першу  версію  текстового 
редактора Word для DOS. Через деякий час до набору офісних програм були 
додані програми для проведення презентацій, планувальники-органайзери, а 
також персональні системи управління базами даних. 

Основний етап еволюції офісних пакетів припав на початок 80-х років 
до  середини 90-х.  Подальші  удосконалення стосувалися  лише покращання 
користувацького інтерфейсу,  зручності у роботі,  інтеграції  і  Інтернет та ін. 
Сучасні офісні продукти пропонують доволі багато різних засобів, які часто 
залишаються не затребуваними середньостатистичним користувачем. 

Офісний  пакет  –  сукупність  програм  (додатків)  з  уніфікованим 
інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації.

Оскільки  сучасні  інформаційні  технології  впевнено  рухаються  в  бік 
розвитку і втілення концепції “цифрової нервової системи” підприємств, що 
забезпечує  доступ  до  будь-яких  інструментів  і  даних,  взаємозв'язок 
співробітників,  стандартизацію  і  керування  документообігом,  то  офісні 
пакети переросли у офісні системи.
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1.3 Класифікація відомих офісних пакетів. 

Офісні пакети, що існують сьогодні можна розділити (за комерційним 
принципом) на три групи: комерційні, відкриті та умовно комерційні.

комерційні
(платні)

відкриті 
(безкоштовні)

умовно-комерційні 
(платне оновлення та 

підтримка)

Microsoft Office OpenOffice EasyOffice

Star Office LibreOffice

Applix Koffice

Hancom Office GNOMEOffice

Відкритим називається програмне забезпечення (ПЗ), копії якого можна 
вільно  розповсюджувати,  використовувати  у  будь-яких  цілях,  вихідні  коди 
програми доступні усім і їх можна змінювати, після зміни коди первинних 
програм  або  програм,  що  включають  фрагменти  відкритого  ПЗ,  також 
повинні залишатися відкритими і вільними. 

Кожний  офісний  пакет  створюється  і  використовується  для  окремих 
платформ (наприклад, Microsoft Office для MS Windows, KOffice для KDE), 
або для кількох (Open Office для MS Windows і Linux). 

Також можна виділити такі офісні пакети:
- для документообігу (Microsoft Office, Open Office, Star Office, Koffice 

та ін.); 
-  для колективної роботи (GroupWise,  SharePoint  Portal,  Lotus Domino 

R5); 
-  так  звані  “офіси”,  які  являють  собою  набір  програм  для  роботи 

офісного підприємства і можуть включати все необхідне для його роботи, а 
саме:  засоби  підтримки  телефонів,  документообігу,  серверів, 
відеоспостереження та ін. (Template 20, "Преміум Офіс");

-  також  існує  офісний  пакет  для  кишенькових  ПК  та  мобільних 
телефонів,  наприклад,  QuickOffice  Premier  -  мобільний  офіс,  третя  версія 
якого  має  програму  роботи  з  документами,  електронними  таблицями  і 
електронними презентаціями.
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1.4 Сучасні вимоги до офісних програмних пакетів

Сучасний офісний пакет повинен мати можливість: 

1.  Створення:  текстових  документів,  графічних,  змішаних  типів 
документів, інтерактивних презентацій, web-сторінок з мультимедіа; 

2. Створення і робота з базами даних; 
3. Організація роботи з електронною поштою; 
4. Перевірка правопису; 
5. Можливість логічною розмітки документів; 
6. Створення графіків та діаграм; 
7. Наявність шаблонів; 
8. Обробка математичної інформації.

Основні вимоги до роботи з офісним програмним пакетом: 

1.  Вимоги  до  системних  ресурсів  (бажано,  щоб  офісний  пакет  був 
якнайменш ресурсномістким, що забезпечить його коректну роботу навіть на 
старих комп'ютерах). 

2. Легкість установки (бажано, щоб навіть мало обізнана людина змогла 
встановити даний пакет у себе). 

3.  Гнучкість  налагоджень  компонентів  (дозволяє  людині  встановити 
саме те, що йому треба). 

4.  Мультиплатформність  (можливість  установки  програмного 
забезпечення під різними операційними системами). 

5. Розумний розподіл функцій по програмам залежно від їх типу. 
6.  Ергономічний  інтерфейс  (забезпечує  зручність  роботи  з  панелями 

інструментів і меню). 
7.  Добра внутрішня інтеграція між додатками (мова йде про те,  щоб 

інформацію з одного додатку перенести в інший додаток). 
8. Підтримка групової роботи документів. 
9. Можливість захисту інформації. 
10.  Висока  надійність  від  збоїв  та  критичних  посилок  програмного 

забезпечення.

1.5 Особливості офісного пакету OpenOffice.org

OpenOffice.org (OOo) – функціонально повний офісний пакет, що вільно 
розповсюджується  (http://www.openoffice.org/).  Проект  ООо  розвивається 
дуже динамічно. Далі розглядатимуться можливості ООо версії 2.0 і вище. 

http://www.openoffice.org/
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Рекомендовано  використовувати:  на  малопотужних  комп'ютерах  —  версія 
2.4.х, на сучасних комп'ютерах — версія 3.2.х.

До складу  ООо входять:

1. Текстовий процесор (редактор) Writer.
2. Електронна таблиця Calc.
3. Програма для створення презентацій Impress.
4. Редактор векторної графіки Draw.
5. Система керування базами даних Ваse.
6. Редактор формул Math.

Переваги пакету OpenOffice.org

1. Безкоштовність.
2. Відкриті коди.
3. Наявність ідентичних версій для багатьох патформ.
4. Широка мовна підтримка (40/70).
5. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
6. Якісна взаємна інтеграція компонентів.
7. Стандартизація і відкритість форматів документів.
8. Підтримка великої кількості чужих файлових форматів.
9. Широкий вибір мов програмування макросів.
10. Можливість захисту документів від несанкційованого доступу.

Мінімальні та рекомендовані системні вимоги:

1. OS Microsoft Windows –  починаючи з версії  Windows 98. (Для 2000 
треба SP2 і вище).

2. OS Linux – ядро версії 2.2.13 і glibc версії 2.2.0 або вище.
3. OS Solaris версії 8 або вище.
4. Mac OS X версії 10.3.5 або вище.

Порядок запуску OpenOffice.org

1. В середовищі Microsoft Windows ООо можна запустити:
a) через головне меню (меню кнопки “Пуск”);
b) через іконку на робочому столі;
c) через іконку на панелі швидкого запуску;
d) через іконку в системному треї;

2. В середовищі Linux ООо можна запустити:
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a) в оболонці  GNOME через меню  Application>Office (найчастіше 
розташовується вгорі екрану);

b) в  оболонці  KDE  через  головне  меню,  організоване  за  зразком 
Windows;

c) в  оболонці  KDE  через  іконку  на  панелі,  схожій  на  панель 
швидкого запуску Windows;

d) через іконку на робочому столі.

Формати файлів OpenOffice.org

Файл — це іменований фрагмент інформації, що зберігається в пам'яті 
комп'ютера.  Інформація в  файлі,  зазвичай зберігається  не безсистемно,  а  є 
певним  чином  впорядкованою.  Такий  порядок  розташування  інформації  в 
файлі називається форматом. Різні програмні пакети зберігають інформацію у 
вигляді документів. Документи зберігаються в файлах певного формату.  

Кожен файл має ім'я — послідовність літер і цифр. Часто до імені файлу 
додається т. з. розширення — крапка і три літери, що дають підказку щодо 
формату  файла.  Щоб  бути  певним,  що  файл  нормально  сприйматиметься 
будь-якою операційною системою, рекомендується вживати в іменах файлів 
лише  латинські  літери  і  обмежити  довжину  імені  вісьмома  літерами  (без 
розширення).

ООо вміє імпортувати та створювати документи формату  MS Office  (і 
ще  багатьох  форматів),  але  не  навпаки.  Власні  документи  ООо зберігає  в 
файлах з наступними розширеннями:

Тип документа Програма Розширення

Текст Writer .odt

Шаблон тексту Writer .ott

Головний документ Writer .odm

Електронна таблиця Calc .ods

Шаблон електронної таблиці Calc .ots

Рисунок Draw .odg

Шаблон рисунка Draw .otg

Презентація Impress .odp

Шаблон презентації Impress .otp

Формула Math .odf

База даних Base .odb
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Portable Document Format (PDF) 

PDF — відкритий формат файлу, створений і підтримуваний компанією 
Adobe  Systems,  для  подання  двовимірних  документів  у  незалежному  від 
пристрою  та роздільної здатності вигляді.  Кожен PDF файл може містити 
повну інформацію про 2D документ,  таку як:  тексти,  растрові  зображення, 
векторні  зображення,  відео,  інтерактивні  форми та ін.   В липні  2008 року 
Міжнародна організація зі стандартизації визнала формат Portable Document 
Format (PDF) міжнародним стандартом і призначила йому номер ISO 32000-
1:2008.  Базовою для стандарту послужила версія  1.7 специфікації  формату 
PDF,  реалізована  в  Adobe  Reader  8.  Наступні  версії  специфікації 
видаватимуться  як  частини  стандарту.  Це  означає,  що  формат  більш  не 
належить компанії Adobe і є відкритим.

Експорт документів до PDF

Кожна з програм ООо може виконувати експорт безпосередньо  в  PDF. 
Для цього існує дві можливості:

1. спеціальна кнопка на панелі інструментів;
2. меню: Файл-Експорт в PDF.

В кожному випадку нас попросять ввести ім'я нового PDF файлу. Але, 
якщо використано кнопку на панелі інструментів, то  PDF файл буде створено 
відразу. Якщо ж використано пункт меню, то перед створенням  PDF файла 
на екран буде виведено діалогове вікно, що дозволить явним чином вказати 
всі  властивості  і  параметри  створюваного   PDF  документа  (а  їх  немало: 
діапазон сторінок, роздільна здатність, метод стискання графіки, параметри 
захисту документа, команди керування браузером, тощо). 
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ТЕМА 2. Текстовий процесор Writer. Основні прийоми введення та 
форматування текстової інформації

2.1 Будова екрану програми Writer

Екран програмами Writer (рис. 2.1) зазвичай складається з таких частин:
1. Головне меню;
2. Панелі інструментів;
3. Робоча область;
4. Рядок стану.

Рисунок 2.1 — Побудова екрану програми Writer.

2.2 Меню та панелі інструментів OpenOffice.org

Більшість  сучасних  програм мають  уніфікований  віконний  графічний 
інтерфейс.  Це  значно  полегшує  їх  опанування  користувачами.  Загальною 
нормою є наступна побудова екранної форми: верхня смуга вікна — головне 
меню, під головним меню — декілька панелей інструментів з кнопками для 
швидкої  активізації  найбільш  вживаних  функцій.  Середину  вікна  займає 
основна робоча область. Нижня смуга вікна — рядок статусу, для виведення 
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оперативної інформації про поточний етап роботи. Розробники OpenOffice.org 
також додержались згаданого принципу побудови.

Меню ООо (Writer) складається з наступних пунктів:
1. Файл — містить команди для керуванням документом в цілому;
2. Редагування — містить основні команди елементарного редагування;
3. Вигляд  —  містить  команди,  що  керують  способом  виведення 

документа на екран;
4. Вставити — містить команди, що дозволяють вставляти в текст різні 

складні об'єкти;
5. Формат  —  містить  команди,  що  дозволяють  форматувати  текст 

стилями, кольором, тощо;
6. Таблиця — містить команди, що дозволяють вставляти в документ 

таблиці і налаштовувати їхні властивості;
7. Сервіс — містить команди, що дозволяють налаштувати саму офісну 

програму;
8. Вікно — містить команди керування вікнами;
9. Довідка — містить посилання на довідкові матеріали та інформацію 

про назву програми, її версію та авторські права.

2.3 Основні прийоми створення та редагування документів

Створити  текстовий  документ  можна  через  меню:  Файл-Створити-
Текстовий документ1 (рис. 2.2). 

В меню Файл є ще декілька корисних пунктів:
Відкрити, Попередні документи, Зберегти, Зберегти як, Експорт у PDF, 

Шаблони,  Друк,  Параметри  принтера,  та  інші.  Призначення  одних  — 
зрозуміле з назви. Інші буде розглянуто у наступних розділах.

Переважна більшість  важливих функцій  програми  Writer  доступна не 
лише через меню, а й через відповідні кнопки панелей інструментів. Таких 
панелей чимало. Кожна така панель містить декілька кнопок зібраних у групу 
для  активізації  якихось  споріднених  функцій  відповідно  до  певної  галузі 
використання.

Не  всі  панелі  інструментів  доцільно ввесь  час  тримати  увімкненими. 
Велика  кількість  панелей  інструментів  значно  зменшує  розміри  робочої 
області. Показати чи приховати ту чи іншу панель інструментів можна через 

1 Тут  таки  можна  обрати  не  “Текстовий  документ”,  а  будь  який  інший  тип  
документа, що його може створювати OpenOffice.org: “Електронну таблицю”,  
“Презентацію”,  тощо.  Тоді,  завдяки  механізмам  інтеграції  програм 
OpenOffice.org буде автоматично запущено потрібну програму OpenOffice.org і  
новий документ буде створено вже в ній.
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меню: Вигляд-Паналі інструментів (рис. 2.3).

Рисунок 2.2 — Створення нового документу.

Деякі  панелі  інструментів  можуть  з'являтися  під  час  роботи  над 
документом  автоматично,  відповідно  до  поточного  контексту.  Наприклад, 
панель “Таблиця” з'являється щоразу, коли курсор опиняється в межах якоїсь 
із таблиць, присутніх в тексті. І сама зникає, коли курсор залишає таблицю.

Рисунок 2.3 — Керування панелями інструментів.

Вже згадане меню “Вигляд” мітить ще декілька пунктів, що дозволяють 
керувати виглядом вікна редактора: Рядок стану, Лінійка, Границі тексту, На 
весь екран, та інші (рис. 2.3). Все це може бути корисним в роботі.

Створення  документа  слід  розпочинати  з  визначення  параметрів 
сторінки. Це можна зробити через меню:  Формат-Сторінка. У діалоговому 
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вікні, що з'явиться (рис. 2.4), на вкладці “Сторінка” можна встановити:
− формат сторінки (А5, А4, ..., а можна і нестандартний);
− орієнтація аркуша (вертикальна, горизонтальна);
− розміри кожного з чотирьох полів;
− інше.

Рисунок 2.4 — Налаштування параметрів сторінки.

Текст документа,  що вводиться  з  клавіатури,  з'являється в поточному 
місці  розташування  курсора.  В  кінці  рядка  не  треба  натискати  клавішу 
“Enter”, як це робиться у деяких простіших текстових редакторах. Коли рядок 
заповниться,  текст  сам  “перетікає”  на  наступний  рядок  з  урахуванням 
поточного горизонтального вирівнювання. Клавішу “Enter” натискають тоді, 
коли хочуть розпочати новий абзац. Про це слід завжди пам'ятати, бо абзац є 
важливою одиницею форматування.

Після  того  як  текст  введено,  його  можна  форматувати  (налаштувати 
вигляд).  Це  можна  зробити  через  меню  Формат.  Існують  два  поняття, 
пов'язані з форматуванням: формат символу і формат абзацу.

Формат  символу  відповідає  за  вигляд  одного  або  групи  виділених 
символів. До нього входять такі параметри: назва шрифту (Times New Roman, 
Arial, Courier New, Verdana,...), розмір, стиль (Bold, Italic, Underline, …), колір, 
інше.

Доступ  до налаштувань  символів здійснюється  через  меню:  Формат-
Символи. Обрані у такий спосіб параметри застосовуються до усіх символів 
виділеної області або до поточного слова, якщо ніяку область не виділено.

Формат абзацу відповідає за розташування абзацу на сторінці та його 
зовнішній  вигляд:  вирівнювання,  відступи,  міжрядковий  інтервал,  інтервал 
між абзацами, тощо.
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Доступ  до  налаштувань  абзацу  здійснюється  через  меню:  Формат-
Абзац. В  діалоговому  вікні,  що  з'явиться  найчастіше  вживається  вкладка 
“Відступи  та  інтервали”.  Обрані  у  такий  спосіб  параметри  абзацу 
застосовуються до групи виділених абзаців або до поточного абзацу.

Щоб  виділити  той  чи  інший  фрагмент  документа  існує  декілька 
прийомів.  Виділення  одного  слова  здійснюється  за  допомогою  подвійного 
кліку по  ньому.  Потрійний  клік  виділяє  речення.  Чотири  кліки  виділяють 
абзац.

Довільний фрагмент можна виділити так:
1. поставити  курсор  бажаного  для  виділення  фрагмента  (перед 

першим символом);
2. прокрутити  текст  за  допомогою  “ліфта”  або  за  допомогою 

коліщатка  миші  до  потрібного  місця.  (курсор  при  цьому  не 
рухається);

3. натиснути клавішу “Shift”;
4. клацнути  мишею,  вказавши  місце  де  виділена  область  має 

закінчитися;
5. відпустити клавішу “Shift”.

Ще один універсальний спосіб виділення фрагментів документу полягає 
в  тому,  щоб  утримуючи  клавішу  “Shift”,  рухати  курсор  клавішами  зі 
стрілками.

2.4 Швидке переміщення абзаців  

Для швидкого переміщення абзаців потрібно виконати такі дії:
1. Розмістити курсор у будь-яке місце абзацу;
2. Натиснути і утримувати комбінацію клавіш Ctrl+Alt;
3. Натискати клавіші керування курсором “вгору”, “вниз”.

В результаті таких дій абзац буде переміщуватися поміж інших абзаців 
вгору або вниз.

Якщо  треба  перемістити  у  такий  спосіб  декілька  абзаців,  то  їх  слід 
спершу виділити.

2.5 Пошук та заміна тексту

У  великому  тексті  важко  знайти  потрібне  слово  чи  фрагмент.  Офіс 
автоматизує процес пошуку. Крім того, існує можливість замінити знайдений 
текст на інший.

Діалогове  вікно  “Знайти  і  замінити”  викликається  через  меню 
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“Редагування”-”Знайти і замінити”, або комбінацією клавіш Ctrl+F.
Воно має такий вигляд (рис. 2.5):

Рисунок 2.5

Користувач має заповнити потрібні поля і натиснути відповідну кнопку.

2.6 Вставляння спеціальних символів

Не всі  символи присутні  на клавіатурі.  Наприклад:  ©,  ¾,  §,  ∑,  ∞,  ≠, 
грецькі літери, тощо.

Щоб вставити в текст такі знаки слід викликати спеціальну діалогову 
форму  (таблицю).  Вона  доступна  через  меню  “Вставити”-“Спеціальні 
символи”.

В цій таблиці можна одразу вибрати декілька символів. (Всі вони разом 
з  їх  кодами відобразяться  в  нижній  частині  діалогового  вікна).  Всі  обрані 
символи будуть вставлені в місце розташування курсора.

Щоб два слова в кінці рядка не могли бути роз'єднані, замість простого 
пробілу між ними ставлять нерозривний: Ctrl+Shift+Space.

Аналогічно  можна  використовувати  і  нерозривний  дефіс: 
Ctrl+Shift+”знак мінус”.

Якщо після слова поставити пробіл, потім дефіс, потім ще пробіл, потім 
друге слово, то по завершенні другого слова дефіс перетвориться на тире.

2.7 Автоформатування (автокорекція)

Writer  може  автоматично  встановлювати  форматування  якогось 
фрагменту  відповідно  до  установок  зроблених  на  вкладці  “Параметри” 
діалогового вікна, що доступне через меню: “Сервіс”-“Автозаміна”.
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В цьому діалоговому вікні можна увімкнути такі можливості:
– увімкнути “таблицю замін” (окрема вкладка).
– виправляти дві великі літери помилково введені на початку речення;
– автоматично робити великою першу літеру речення;
– автоматичне розпізнавання Інтернет-адрес;
– автоматично заміняти дефіси на тире;
– автоматично вилучати зайві пробіли на початку та в кінці рядків та 

абзаців;
– інше.

Вказані  варіанти  автозаміни  можуть  бути  застосовані,  або  під  час 
введення тексту, або під час редагування вже наявного, або і тоді, і тоді. Цим 
можна керувати.

Щоб дозволити або заборонити  роботу усіх  вищезгаданих механізмів 
автоформатування, слід скористатись меню “Формат”-“Автоформат”.

2.8 Автотекст

Автотекст  дозволяє  автоматично  вставляти  в  текст  якісь  складні 
фрагменти  (таблиця,  малюнок,  назва  організації,  і  т.і.).  Таке  вставляння 
відбувається  у  відповідь  на  введення  певної  ключової  комбінації  літер  та 
натискання клавіші F3.

Наприклад,  якщо  набрати  комбінацію  літер  fn  і  натиснути  F3,  то  в 
документ  буде  вставлено  заготовку  для  створення  нумерованої  формули, 
вставлена в таблицю:

E=mc2  (1)

 Щоб призначити якийсь текст певному скороченню літер треба:
1. Ввести потрібний текст в свій документ;
2. Виділити введений текст;
3. Перейти в меню “Редагування”-“Автотекст”. (Або натиснути 

Ctrl+F3). З'явиться діалогове вікно.
4. Ввести  назву  створюваного  автотексту,  а  офісна  програма 

сама запропонує скорочення, яке можна змінити на своє;
5. Праворуч натиснути кнопку “Автотекст” і  вибрати з меню, 

що з'явиться, пункт “Створити”, або “Створити (тільки текст)”;
6. Натиснути  кнопку  “Зачинити”,  щоб  повернутися  до  свого 

документу.
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2.9 Використання стилів

Багато  людей вручну форматують  абзаци,  слова,  таблиці,  розміщення 
тексту на сторінці та інші частини документів не звертаючи ніякої уваги на 
стилі.  Вони  створюють  документи,  використовуючи  фізичні  атрибути. 
Наприклад, можна застосувати різні шрифти і їх розмір, а також будь-які інші 
способи, такі як виділення тексту жирним або курсивним накресленням.

Стилі  є  логічними  атрибутами.  Використання  стилів  означає,  що  ви 
перестали  використовувати  "розмір  шрифта  14pt,  гарнітура  Times  New 
Roman, напівжирний, по центру", а починаєте застосовувати "Тема", так як ви 
визначили стиль "Заголовок", що має всі зазначені характеристики. Іншими 
словами, використання стилів означає,  що ви переносите акцент з того, як 
виглядає текст (або сторінка, або інший елемент), на те, чим текст є.

Стилі  допомагають поліпшити узгодженість різних частин документа. 
Вони  також  спрощують  внесення  змін  до  форматування  документа. 
Наприклад,  ви  вирішили  змінити  відступ  всіх  абзаців  або  шрифт  всіх 
заголовків.  Для  великого  документа  таке  просте  завдання  може  виявитися 
дуже трудомісткою. Стилі зроблять цю задачу простий.

Крім  того,  стилі  використовуються  в  OpenOffice.org  для  вирішення 
багатьох  завдань,  прихованих  від  вас.  Наприклад,  OOo  становить  зміст 
документа, грунтуючись на стилях заголовків (або інших ваших стилях).

OpenOffice.org Writer має п'ять типів стилів: 
1. Стилі абзацу охоплюють весь абзац. 
2. Стилі символів охоплюють блок тексту в абзаці. 
3. Стилі  сторінки  охоплюють форматовані  сторінки  (розмір  сторінки, 

поля и т.п.). 
4. Стилі врізок охоплюють врізки і графіку. 
5. Стилі списків охоплюють пронумеровані та списки з маркерами. 

Керування  стилями  здійснюється  за  допомогою  спеціального 
діалогового вікна, що його можна викликати через меню “Формат”-“Стилі”, 
або клавішею F11.

В  ньому  будуть  перераховані  типи  стилів,  доступних  для 
використовуваних компонентів OOo. На рисунку показано вид цього вікна в 
Writer для Стилів абзацу.

Можна перемістити це вікно у зручне місце екрана або закріпити його за 
край екрану (утримуйте клавішу Ctrl і перетягніть вікно за смугу заголовка в 
потрібне положення).

Декілька іконок ліворуч у верхній частині вікна Стилі та форматування 
служать для відображення списку стилів певного класу.

Щоб  застосувати  існуючий  стиль  (крім  стилів  символів),  помістіть 
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курсор введення в абзац, фрейм або на сторінку, а потім клацніть двічі ім'я 
стилю на одному з цих списків. Щоб застосувати стиль символів, спочатку 
виділіть потрібні символи в тексті.

Рисунок 2.6
Якщо  клацнути  по  назві  стилю  правою  кнопкою  миші,  то  через 

локальне  меню  можна  потрапити  до  діалогового  вікна,  що  дозволяє 
налаштовувати параметри стиля.

Рисунок 2.7
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2.10 Робота з таблицями

Текстовий документ OpenOffice володіє гнучкими і потужними засобами 
створення таблиць. Їх три:

1. Кнопка таблиця на панелі інструментів;
2. Меню: Таблиця – Вставити – Таблиця;
3. Меню: Вставка – Таблиця.
Створені таким чином таблиці можна в подальшому розвивати, в разі 

потреби збільшуючи в них кількість рядків і стовпчиків.

Розглянемо команди які можна виконувати над таблицею:
– об'єднати комірки;
– розбити комірки;
– об'єднати таблицю. (Об'єднує дві таблиці в одну. Таблиці мають 

бути  розташовані  просто  одна  за  одною,  і  їх  не  повинен 
розділяти  порожній  абзац.  Для  виконання  цієї  команди  треба 
вибрати команду меню: Таблиця - Об'єднати таблицю. Якщо ця 
команда  вибрана  і  курсор  розташований  в  середній  з  трьох 
таблиць, що йдуть підряд, користувачеві пропонується вибрати, 
яку з двох таблиць об'єднати з середньою);

– розділити  таблицю.  (Розбиває  поточну  таблицю  на  дві  окремі 
таблиці  по  положенню  курсора.  Для  виконання  цієї  команди 
необхідно  послідовно  вибрати  команди  Таблиця  —  Розділити 
таблицю. Цю команду можна також викликати через контекстне 
меню);

– автопідбирання (меню: Таблиця — Автопідбирання): 
1. ширина стовпчика;
2. оптимальна ширина стовпчика;
3. розподілити стовпчики рівномірно;
4. висота рядка;
5. оптимальна висота рядка;
6. розподілити рядки рівномірно;
7. дозволити  перенесення  рядків  на  наступну  сторінку  і 

колонку;
– повторювати заголовки стовпчиків;
– перетворити:

1. текст в таблицю;
2. таблицю в текст;

– формула  (F2).  Відкриває  панель  формул,  використовувану для 
введення або зміни формули. На цій панелі, крім іншого, можна 
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вибрати функції (з переліку припустимих);
– для  комірки  таблиці,  у  якій  перебуває  курсор,  рядок  статусу 

показує ім'я таблиці й комірки. Під час введення формули можна 
не  вводити  імена  комірок,  а  обирати  мишею.
!!! Формула (якщо помінялися аргументи) перераховується коли 
клацнути по таблиці.

Крім  згаданих  можливостей,  багато  налаштувань  таблиці  зібрано  в 
діалоговому  вікні  “Оформлення  таблиці”,  яку  з'являється  якщо  обрати 
останній  пункт  меню  “Таблиця”  -  “Властивості  таблиці”:  колір  фону, 
видимість  та  стиль  ліній,  що  обмежують  таблицю,  ім'я  таблиці,  її 
розташування на сторінці, тощо.

Зручним  інструментом  для  роботи  з  таблицями  є  спеціальна  панель 
інструментів  “Таблиця”,  що надає швидкий доступ  до найбільш вживаних 
інструментів керування таблицею.

Якщо в шапці таблиці міститься багато тексту, то його можна повернути 
на 900 і  поставити вертикально. Текст слід виділити і  звернутись до меню 
“Формат  — Символи”.  В  діалоговому вікні,  що  з'явиться,  обрати  вкладку 
“Позиція”, а на ній — кут повороту тексту (900). (Так обертати текст можна не 
лише в таблицях.)

2.11 Нумерація сторінок

Щоб  увімкнути  нумерацію  сторінок,  слід  передусім  увімкнути 
необхідний колонтитул (верхній або нижній). Увімкнувши колонтитул, можна 
його редагувати. 

Встановивши курсор в колонтитул, виберіть в головному меню пункт 
"Вставка", потім "Поле", потім "Номер сторінки". З'явиться номер сторінки. 
На кожній сторінці він автоматично з'являтиметься і встановлюватиметься в 
потрібне значення. 

Зауваження:  Якщо  замість  номерів  сторінок  на  усіх  сторінках 
відображується напис "Номери сторінок", то це означає, що ООо знаходиться 
в  режимі  відображення  розмітки  полів,  а  не  їхнього  вмісту.  Ці  режими 
перемикаються  через  меню “Вигляд — Поля”,  або  за  комбінацією клавіш 
Ctrl+F9.

Щоб пересунути номер сторінки (разом з іншим текстом колонтитулу) в 
лівий  кут,  центр  або  правий  кут,  слід,  встановивши курсор  в  колонтитул, 
перемкнути вирівнювання абзацу (по лівому краю, центру або правому краю) 
відповідною кнопкою на панелі інструментів Writer. 

Якщо номер має бути по-різному розташований на парній і  непарній 
сторінці,  слід  у  вікні  редагування стилю сторінки (F11,  четверта  кнопка у 
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верхньому ряду)  відключити  для  колонтитулу,  в  якому знаходиться  номер 
сторінки  (там  є  окрема  вкладка  для  кожного  з  колонтитулів)  "галочку" 
"Однаковий  вміст  ліворуч/праворуч".  З  цього  моменту  можна  окремо 
форматувати  стилі  тексту в  колонтитулах на  парних і  непарних сторінках. 
Наприклад, поставити вирівнювання по різні боки. 

Якщо потрібно, щоб на першій сторінці її номер не відображувався, то 
знаходячись  на  цій  сторінці  (курсор)  слід  відчинити  вікно  стилів  і  серед 
стилів сторінки обрати “Перша сторінка”. Номер на першій сторінці зникне.

Іноді буває потрібно, щоб номери сторінок не з'являлися на декількох 
перших  сторінках.  Тоді  використовують  такий  прийом.  Спершу 
встановлюють  для  першої  сторінки  стиль  “Перша  сторінка”  (як  сказано 
вище).  Потім  редагують  сам  цей  стиль  (“Перша  сторінка”)   так,  щоб 
наступним  стилем  був  також  стиль  “Перша  сторінка”.  (В  спискові  стилів 
клацаємо  правою  мишею.  У  діалоговому  вікні,  що  з'явиться,  обираємо 
вкладку  “Керування”).  Після  цього  номери  сторінок  зникнуть  в  усьому 
документі,  бо  всі  сторінки  вважатимуться  першими.  Далі  слід  перейти  в 
кінець останньої з тих сторінок, на яких номер не повинен відображуватися, і 
вставити т.з. розрив сторінки (меню: Вставити — Розрив — Розрив сторінки). 
Під час вставляння розриву сторінки у відповідному діалоговому вікні можна 
вказати,  який  стиль  сторінки  буде  наступний  після  розриву.  Слід  обрати 
“Базовий”. В результаті, декілька сторінок на початку документа (до розриву) 
матимуть  стиль  “Перша  сторінка”  і  на  них  номер  сторінки  не 
відображуватиметься. Решта ж сторінок документа матимуть стиль “Базовий” 
і номери сторінок буде видно.

2.12 Автозавершення слів

OpenOffice Writer має цікаву і корисну функцію — автозавершення слів. 
Якщо набрати декілька перших літер слова, яке раніше вже набирали, Writer 
автоматично підставляє це слово. Якщо запропонований варіант не підходить, 
просто продовжуємо набирати далі. А якщо він підходить, натискаємо [Enter] 
— слово буде введено повністю, і можна продовжувати набір з наступного 
слова. Іноді ця можливість може помітно заощадити час, а при звичайному 
наборі поведінка Writer не змінюється. Якщо когось дратує ця функція, то її 
можна вимкнути. Якщо ж система часто пропонує якесь конкретне слово, що 
не влаштовує нас, можна вилучити саме це слово. Щоб виконати зазначені 
операції,  виберіть  в  головному  меню  пункт  "Сервіс",  потім 
"Автозаміна/Автоформат"  (AutoCorrect  options...).  і  клацніть  мишею  на 
вкладку  "Завершення  слова"  (Word  Completion)  у  верхній  частині  вікна. 
З'явиться наступне діалогове вікно:
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Рисунок 2.8

Щоб  вимкнути  автодоповнення,  слід  прибрати  "галочку"  в  пункті 
"Доповнювати слова" (Enable word completion). 

Щоб система не пропонувала те або інше конкретне слово,  його слід 
знайти  в  списку  в  правій  частині  вікна  (він  відсортований  за  абеткою), 
вибрати  його  мишею  і  видалити,  натиснувши  кнопку  "Видалити  запис" 
(Delete Entry).
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ТЕМА 3. Електронна таблиця. Основні прийоми опрацювання та аналізу 
числової інформації за допомогою електронних таблиць

3.1 Загальні відомості про OpenOffice.org Calc

OpenOffice.org Calc — табличний процесор, за допомогою якого можна 
виконувати: обчислення, підтримку виконання функцій простої бази даних, 
сортування  даних,  вставку  динамічних  діаграм,  імпорт  і  експорт. 
OpenOffice.org  Calc  дозволяє  імпортувати  й  експортувати  документи  MS 
Office і StarCalc. Крім цього, можливі імпорт і експорт у текстовий формат та 
в формат HTML.

Після завантаження OpenOffice.org Calc на екрані з'являється вікно, яке 
має такі основні компоненти:

Рисунок 3.1
Рядок  меню.  Через  меню здійснюється  управління,  налаштовування і 

робота з електронними таблицями.
Рядок  формул  (рядок  введення).  Рядок  формул,  призначений  для 

введення значень і формул у комірки таблиці та їх редагування.
Панелі функцій, об'єктів, інструментів. Призначені для більш швидкого, 

ніж за допомогою меню, доступу до операцій управління й налаштовування 
електронної таблиці.
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Табличний курсор. Прямокутна рамка, яка існує в межах робочої області 
й  вказує  на  активну комірку,  тобто  ту,  в  якій  буде  відображатися  введена 
інформація  або  здійснюватися  редагування.  Табличний  курсор  можна 
переміщати за допомогою вказівника миші або клавіш управління курсором.

Текстовий  курсор.  З'являється  в  комірках,  рядку  формул  та  інших 
діалогових елементах під час введення або редагування інформації.

Вказівник миші. Функціонує в будь-якій ділянці вікна і за його межами.
Робоча область аркуша складається з комірок. Комірка — це найменша 

структурна одиниця електронної таблиці; вона має адресу, яка визначається 
координатами  по  вертикалі  й  горизонталі.  Перша  координата  —  це  назва 
стовпчика (перша частина адреси); вона може мати значення від A до V. Друга 
координата  — це  номер  рядка  (друга  частина  адреси),  вона  змінюється  в 
межах  від 1 до 32000. 

Праворуч  і  зверху  від  робочої  області  аркуша  містяться  лінійки  з 
назвами  стовпчиків  і  рядків.  Щоб  виділити  весь  стовпчик,  необхідно 
клацнути на комірці  з  його  назвою на верхній лінійці;  щоб виділити весь 
рядок  —  на  комірці  з  його  номером  на  лівій  лінійці.  При  виділенні  ім'я 
стовпчика або номер рядка відображаються жирним шрифтом; якщо виділити 
одну  комірку,  то  жирним  шрифтом  відобразяться  обидві  частини  адреси, 
розташовані на лінійках.

Смуги прокручування. Використовуються для перегляду інформації, яка 
не вміщається у вікні.

Рядок стану. Відображає інформацію про режими роботи таблиці.
При  використанні  електронних  таблиць  OpenOffice.org  Calc  можна 

використовувати  прийоми  введення,  редагування,  пошуку  аналогічно  до 
OpenOffice.org Writer.

Для  введення  даних  виберіть  комірку,  навівши  вказівник  миші  на 
необхідну  з  них  і  натиснувши  ліву  кнопку,   й  уведіть  потрібний  текст. 
Набране буде відображатися у вибраній комірці та в рядку формул (зверху),  
що особливо корисно, коли комірка містить більше символів, ніж дозволяє 
відобразити її поточна ширина.

Якщо сусідні комірки праворуч не містять значень, то введений рядок 
буде відображатися повністю; інакше буде відображена тільки частина рядка, 
а в комірці з'явиться червона стрілка. Щоб відобразити інформацію повністю, 
необхідно або збільшити ширину комірки, або дозволити розрив рядків.

Змінити ширину (висоту) рядка можна кількома способами:
1)  автоматично  —  двічі  клацнути  мишею  на  правій  межі  комірки  із 

назвою  стовпчика,  і  OpenOffice.org  Calc  підбере  ширину  з  урахуванням 
обсягу інформації в комірках стовпчика. Те ж саме можна зробити й через 
меню: "Формат->Стовпчик->Оптимальна ширина..."

2) вручну — клацнути лівою кнопкою миші на межі комірки із назвою 
стовпчика  і,  не  відпускаючи  її,  перетягнути  до  досягнення  потрібних 
розмірів.
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3) точно — вибрати у стовпчику, ширину якого потрібно змінити, будь-
яку комірку, потім пункт меню  "Формат->Стовпчик->Ширина..." й у вікні, 
що відкрилося, ввести точний розмір.

Для  того,  щоб  дозволити  розрив  рядків,  необхідно  скористатися 
комбінацією  клавіш   Ctrl+Enter  або  правою  кнопкою  миші  клацнути  на 
комірці  й  вибрати  “Формат  комірки”,  або  вибрати  пункт  меню  "Формат
->Комірка"  й  далі  —  закладку  "Вирівнювання",  на  якій  вибрати  опцію 
"Розрив рядка".

У  цьому  ж  вікні  можна  задати  вертикальне  і  горизонтальне 
вирівнювання тексту та його орієнтацію (кут повороту тексту). Вирівнювання 
дозволяє визначити положення тексту в комірці (ліворуч, праворуч, по центру, 
знизу, зверху).

Орієнтація тексту дозволяє писати в комірках під заданим кутом.
Слід  зазначити,  якщо  текст  починається  зі  знака  "=",  то  він  не 

відображається  в комірці,  оскільки OpenOffice.org Calc  вважає  такий текст 
формулою. Якщо потрібно надрукувати текст, що починається зі знака "=", то 
необхідно  першим  символом  поставити  знак  одинарних  лапок.  Якщо  є 
необхідність почати рядок зі  знака  лапок,  то необхідно надрукувати лапки 
двічі.

3.2 Формат комірки

OpenOffice.org  Calc,  як  і  будь-яка  сучасна  електронна  таблиця, 
підтримує різні формати даних у комірках, які визначають їх відображення в 
таблиці.  Наприклад,  тексту  "3/4/01"  буде  присвоєно  формат  "Дата".  Якщо 
змінити формат комірки на "Число", то ми одержимо 36954.

Рисунок 3.2
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Для  того,  щоб  змінити  формат  комірки,  потрібно  клацнути  правою 
кнопкою  миші  на  комірці  й  у  контекстному  меню  вибрати  "Формат 
комірки...", а у вікні, що відкрилося, - закладку "Числа".

Усі формати для зручності розбиті за категоріями:
- числовий; - грошовий;
- фінансовий; - дата;
- час; - процентний;
- дробовий; - науковий;
- логічний; - текстовий.

3.3 Введення формул

Одне з призначень електронних таблиць — це обчислення, тому зараз 
будуть розглянуті основні правила написання формул.

Як уже зазначалося,  введення формули починається зі  знака рівності, 
далі вводиться сама формула. Наприклад: =4+16. Записавши таку формулу й 
натиснувши Enter, ми побачимо в комірці число 20. Зрозуміло, що формули 
без  змінних  не  мають  особливого  значення,  тому  тепер  подивимося,  як 
використовувати змінні, якими в OpenOffice.org Calc служать адреси комірок.

Наприклад,  якщо  в  A1  ми  записали  число  20,  то  після  запису  в  B1 
формули =A1^2 і натискання Enter в комірці B1 з'явиться число 400.

Основні арифметичні операції, доступні OpenOffice.org Calc:
"+" - додавання; "-" - віднімання;
"*" - множення; "/" - ділення;
"^" - піднесення до степеня; ":" - встановлення діапазону.

Крім  цих  операцій,  у  OpenOffice.org  Calc  доступний  великий  набір 
функцій таких категорій:

- робота з базами даних; - опрацювання часу і дат;
- фінансові; - інформаційні;
- логічні; - математичні;
- робота з масивами; - статистичні;
- текстові; - додаткові.

Для  зручності  написання  формул  у  OpenOffice.org  Calc 
використовується помічник (автопілот) функцій.



32

Рисунок 3.3
У вікні автопілота можна набирати функції й перевіряти правильність їх 

набору.  Залежно  від  вибору  категорії,  список  доступних  функцій  буде 
змінюватися; крім перерахованих вище категорій, для зручності додано Все 
та Застосовано останнім.

Рисунок 3.4
У полі редагування  "Формула" відображається поточна формула,  яку 

можна безпосередньо редагувати, а можна, помістивши курсор у відповідну 
позицію, двічі клацнути на імені функції в списку,  й обрану функцію буде 
вставлено у вікно введення. 

Далі треба вибрати комірку, значення якої буде аргументом.
У закладці “Структура” набрана формула розгорнута в дерево, що дуже 

допомагає  в  редагуванні  формул,  дозволяючи  відстежувати  порядок 
обчислення формули. 
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Розглянемо приклад,  коли формула досить проста (містить знаки "+", 
"-", "*", "/", "^"), але складається з відносно великого числа змінних.  Нехай 
треба обчислити A1+C5*B4. 

Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:
1) натиснути "=";
2) вибрати за допомогою стрілок управління курсором комірку A1 (при 

першому ж натисканні на клавішу управління курсором з'явиться  червоний 
прямокутник-курсор); 

3) натиснути "+" і вибрати C5;
4) натиснути "*";
5) вибрати B4. 
Таким чином за допомогою клавіатури  можна швидко вводити формули 

(комірки можна вибирати і вказівником миші).
Після введення "=" і якої-небудь літери OpenOffice.org Calc автоматично 

висвітлює  функцію,  назва  якої  починається  на  цю  літеру.  Ця  можливість 
дозволяє набирати не всю формулу,  а  тільки перші її  літери,  а  далі,  якщо 
запропонована  функція  є  саме  тією,  яка  потрібна,  залишиться  тільки 
натиснути Enter.

Буває  так,  що  при  введенні  формул  у  ролі  їх  аргументів  потрібно 
передавати  не  адреси  комірок,  а  цілі  області  —  наприклад,  необхідно 
просумувати усі значення в стовпчику A, починаючи з адреси A2 до адреси 
A11. Звичайно, можна написати =A2+A3+...+A10+A11, але набагато простіше 
й  вірніше  буде  написати  "=Су",  потім  скористатися  підказкою  (Сумм)  і, 
натиснувши Enter, у дужках вписати діапазон "A2:A11".

Діапазон аркуша визначають, вказавши адресу лівої верхньої комірки й 
через двокрапку — адресу правої нижньої комірки. Діапазон можна задати й 
за допомогою миші.

3.4 Автозаповнення

Іноді  потрібно  зробити  однотипні  обчислення  для  безлічі  даних. 
Електронна  таблиця  дозволяє  ввести  формулу  лише  один  раз  — при  її 
копіюванні  в  іншу  комірку  автоматично  буде  зроблена  заміна  параметрів 
новими значеннями.

Наприклад,  потрібно обчислити cos(x), де x визначено в градусах. Для 
рішення слід виконати такі дії:

1) ввести в комірку A1 текст "Кут", в комірку A2 - число "0", у A3 - "1". 
Виділити комірку A2 і, не відпускаючи кнопки миші, ще й комірку A3. Вибір 
комірок  також можна зробити  за  допомогою клавіш управління  курсором: 
вибрати A2, потім натиснути Shift+стрілка вниз.

2) навести мишу на правий нижній кут виділеної області; курсор набере 
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форми  хреста.  Натиснувши  й  утримуючи  ліву  кнопку  миші,  виділити 
червоним  прямокутником  ділянку  розміром  5  комірок,  тобто  останньою 
виділеною  коміркою  повинна  бути  комірка  A7.  При  цьому  в  жовтому 
прямокутнику підказки з'явиться число 5.

Рисунок 3.5
Це  був  приклад  автозаповнення.  OpenOffice.org  Calc  при  розширенні 

області виділення автоматично збільшує значень комірок на одиницю. Можна 
було  б  ввести  тільки  "1"  й  просто  скопіювати  комірки,  оскільки 
OpenOffice.org  Calc  за  замовчуванням  копіює  комірки  в  арифметичній 
прогресії  зі  збільшенням  їх  значень  на  "1".  Якщо  ж  утримувати  Ctrl,  то 
значення комірки будуть просто дублюватися. 

Тепер  так  само  легко  обчислимо  значення  косинусів  усіх  кутів;  для 
початку потрібно повернутися на початок сторінки за допомогою Ctrl+Home 
(повернення  на  початок  аркуша)  або  Ctrl+стрілка  нагору  (перехід  до 
верхнього поля блоку).

Ввести у B1 "cos(кута)", а в B2 латиницею "=c" і натиснути  Enter; далі,  
перемкнувши на українську мову, "Р";  Enter,  стрілка вліво і  Enter. Отже, 
натиснувши лише декілька кнопок, ви ввели формулу: =cos(РАДІАНИ(А2)). 
Тепер,  зачепивши  хрестовидним  курсором  нижній  правий  край  комірки, 
розмножимо формулу на всі значення кутів. Результат — значення косинусів 
усіх кутів.

Рисунок 3.6
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3.5 Посилання

Повернемося  до  прикладу  з  обчисленням  косинуса.  Нехай  тепер 
потрібно обчислити функцію cos(кут+фаза). Припустимо, фаза є константою 
й  повинна  зберігатися  в  комірці  С2.  Тоді  змінимо  формулу  в  B2  з 
"=cos(радіани(A2))"  на  "=cos(радіани(A2+С2))"  і  розмножимо  на  всі  5 
значень. Ніякого ефекту практично не буде: справа в тім, що ми не сказали, 
що  фаза  в  нас  постійна,  тобто  в  комірку  B3  записалася  формула 
=cos(радіани(A3+С3)).  У C3 даних немає, тому OpenOffice.org Calc вважає, 
що в C3 записано "0". Щоб заборонити зміни адреси комірки по стовпчику 
або рядку, потрібно перед координатою вписати знак "$". Тепер заборонимо 
зміну координати рядка, змінивши в нашій формулі C2 на C$2.

Для швидкої вставки "$" в адресу, що редагується, зручно користуватись 
комбінацією клавіш Shift+F4. Якщо натиснути цю комбінацію один раз, знак 
"$"  додасться  до  координати  стовпчика  й  координати  рядка;  два  рази  — 
тільки  до  координати  рядка,  три  —  до  координати  стовпчика.  Четверте 
натискання еквівалентне першому.

Оскільки документ OpenOffice.org Calc містить кілька аркушів, можлива 
адресація й між аркушами. До цього часу ми розглядали локальну адресацію, 
що діє в межах одного аркуша; повна адреса комірки виглядає так: <Назва 
аркуша>.<Локальна адреса комірки>.

3.6 Діаграми

Тепер залишилося вставити діаграму нашого обчислення. Робиться це 
дуже просто: виділяються два стовпчика A і B. 

З меню вибирається пункт "Вставка->Діаграма...."
При цьому відкриється діалогове вікно "Майстер діаграм".

Рисунок 3.7
У вікні уточнюється варіант діаграми. Тиснемо “Далі”.
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Рисунок 3.8
У даному разі перший рядок є підписом осі x, тому залишаємо галочку 

Перший  рядок  як  позначка.  Область  значень,  записана  в  поле  Зона, 
визначилася автоматично, вона, як і передбачалося, дорівнює $Лист таблиці 
1.$A$1:$B$5. 

Нашу  діаграму  можна  розмістити  або  на  одному  з  уже  існуючих 
аркушів, або на новому. Якщо розмістити діаграму на новому листі, то вона 
буде займати його цілком, що дуже зручно для друкування діаграм. У нашому 
прикладі обрано для розміщення діаграми Лист1.

Рисунок 3.9
Після заповнення кожного діалогового вікна натискається кнопка Далі.
У наступному вікні вибирається тип діаграми з таких можливих:
Двовимірні діаграми:
- лінії; - з областями;
- лінії; - ділянки;
- стовпчики; - панелі;
- суміші; - діаграма XY;
- сітка; - діаграма стану записів.
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Тривимірні діаграми:
- лінії; - ділянки;
- панелі; - стовпчики;
- суміші.
Оскільки  будується  діаграма  по  двох  стовпчиках,  то  вибираємо 

XY-діаграму. Ряди даних задані в стовпчиках.
Задамо  назву  діаграми;  оскільки  на  ній  є  присутнім  тільки  одна 

залежність, забираємо галочку легенди. Вводимо підписи осей X і Y.

Рисунок 3.10

Далі натискаємо кнопку "Створити". Діаграма побудована.

Рисунок 3.11
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3.7 Стилі

Стиль — це фіксований набір властивостей об'єкта; вони дуже зручні 
для швидкої зміни зовнішнього вигляду готового документа. Для зміни або 
додавання стилю виберемо пункт меню  "Формат->Каталог стилів…". Стилі в 
OpenOffice.org Calc застосовуються не тільки до комірок, але й до аркушів; 
ними можна визначити всі властивості цих об'єктів. 

Повернемося до нашого прикладу. Всі комірки в новій таблиці мають 
стиль Стандарт; якщо змінити його шрифт, це вплине на відображення всіх 
комірок. Редагування з використанням стилів є найбільш зручним, особливо 
для великих і багатосторінкових документів.
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ТЕМА 4. Використання програм офісного пакета для створення схем, 
діаграм, презентацій та математичних формул

4.1 Графічний редактор Draw

OpenOffice.org  Draw  —  об'єктно-орієнтований  векторний  графічний 
редактор для створення ілюстрацій і малюнків, що можуть бути використані 
при підготовці ілюстрацій для текстових документів, документів електронних 
таблиць, презентацій тощо. 

Об'єктами можуть бути лінії, трикутники, 3D багатокутники. Всі об'єкти 
характеризуються властивостями: розмір, колір поверхні, колір країв, джерела 
світла для тривимірних об'єктв тощо. Крім того, є можливість експортувати 
малюнок в  інші  додатки,  використовуючи широко розповсюджені  графічні 
формати.

Загальний вигляд головного вікна програми показано на рисунку.

Рисунок 4.1

Як  і  всі  інші  модулі  пакета,  OpenOffice.org  Draw  має  стандартний, 
подібний до інших програм OpenOffice.org інтерфейс: меню, панель функцій, 
гіперпосилань,  об'єктів,  панель  інструментів,  лінійки,  панелі  символів, 
кольорів, панель стану. 

Кожну  з  панелей  можна  включити  або  виключити,  використовуючи 
меню "Вигляд->Панелі Символів". Кнопки можуть містити відривні панелі — 
вони відрізняються зеленою стрілкою у формі трикутника. 

Більш тривале натискання на символі відривної панелі призводить до її  
появи у "самостійному" вигляді. Відривну панель можна,  натиснувши ліву 
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кнопку миші на заголовку і не відпускаючи її, перенести у робочу область.  
Після  використання  панель  можна  закрити  за  допомогою  кнопки-

хрестика на її заголовку. 
У центральній частині головного вікна програми розташовується робоча 

область  малюнка.  Масштаб  відображення  робочої  області  встановлюється 
через меню “Вигляд->Масштаб” або за допомогою інструмента  “Масштаб” 
на панелі інструментів.

4.2 Графічні примітиви Draw

Програма OpenOffice.org Draw в основному призначена для створення 
векторних  рисунків,  тобто  рисунків,  що складаються  з  об'єктів,  графічних 
примітивів (ліній, прямокутників, кіл тощо) і не мають фіксованого розміру. 
Під графічними примітивами розуміють мінімальні графічні об'єкти, з яких 
складається векторний рисунок. 

В OpenOffice.org Draw використовуються як базові графічні примітиви:
- лінії та стрілки;
- прямокутники;
- кола, еліпси, дуги, сегменти та сектори;
- криві;
- сполучні лінії;
- тривимірні об'єкти (куб, куля, циліндр тощо);
- текст;
- растрове зображення.

З  графічних  примітивів  можна  утворювати  більш  складні  об'єкти, 
застосовуючи функції комбінування, логічних операцій. Такі малюнки можна 
масштабувати без втрати якості зображення,  у будь-який момент їх можна 
перетворити  у  растровий  формат  з  будь-яким  заданим  розміром.  Завдяки 
таким властивостям, векторні малюнки є кращими при створенні ілюстрацій 
до документів;  водночас,  при експортуванні документа в якийсь зовнішній 
для  OpenOffice.org  формат,  векторні  малюнки  не  завжди  можуть  бути 
використані й у таких випадках конвертуються в растрові.

4.3 Використання графічних примітивів

Для  створення  примітива  натисніть  на  кнопці  відповідної  групи 
примітивів  панелі  інструментів;  потім,  вибравши  потрібний  примітив  зі 
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списку  піктограм,  що  відкривається,  відпустіть  кнопку.  У  результаті 
включається  режим  створення  примітива,  у  якому  потрібно  вказати  за 
допомогою  миші  розташування  ключових  точок  і  відстаней  примітива.  У 
різних  примітивів  різне  число  параметрів;  так,  у  простої  лінії  лише  два 
параметри, а в кривої — необмежена кількість. 

4.4 Презентації в OpenOffice.org Impress

OpenOffice.org  Impress  —  система  підготовки  презентацій.  Широкий 
вибір  інструментів  для  створення  високоякісних  презентацій,   містить  всі 
інструменти малювання, використовувані в OpenOffice.org Draw, і дозволяє 
визначати  властивості  для  кожного  об'єкта  окремо.  Пакет  підготовки 
презентацій  дозволяє  створювати  динамічні  презентації,  які  можна 
модифікувати, навіть коли презентація демонструється. Так само, як й інші 
програми  офісного  пакету  OpenOffice.org,  Impress  має   “Автопілот”,  що 
дозволяє частково автоматизувати підготовку презентації.

Рисунок 4.2

Інтерфейс  програми  для  створення  презентацій  містить  елементи 
управління  та  виклику  команд,  аналогічні  до  використовуваних  у  інших 
програмах  OpenOffice.org,  зокрема  в  текстовому редакторі   OpenOffice.org 
Write та OpenOffice.org Draw. 

Створити  нову  презентацію  можна,  викликавши  вікно  “Автопілот 
презентацій”  за  допомогою  команди  меню  створення  нового  документа 
презентації.

У першому вікні майстра вибирається тип презентації:
- пуста презентація - створює нову презентацію;
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-  з  шаблона  -  дозволяє  створити  презентацію зі  збереженого  раніше 
шаблона;

- відкрити наявну презентацію - відкриває вже існуючу презентацію.
Щоб  відключити  появу  "Автопілота"  презентації  при  наступному 

завантаженні, поставте галочку в поле  "Більше не показувати цей діалог". 
Для  перегляду  загального  макету  презентації  необхідно  ввімкнути  пункт 
"Перегляд". Перехід до наступного вікна здійснюється натисканням кнопки 
“Далі>>”.

Другий  крок  дозволяє  вказати  стиль  слайда  і  спосіб  демонстрації 
презентації.

У  третьому  вікні  вказуються  параметри  переходу  між  слайдами 
презентації.

Натиснення на кнопку “Створити” відкриває діалогове вікно створення 
слайда, у якому можна задати назву нового слайда, визначити його розмітку 
(вигляд), вказати опції "Тло" і "Об'єкти на задньому плані".

Рисунок 4.3

Щоб додати новий слайд, клацніть правою кнопкою у вільному місці 
екрану й виберіть у контекстному меню "Презентація->Вставити слайд..." або 
через меню "Вставка->Слайд..." - відкриється діалог створення слайда.

OpenOffice.org  Impress  дозволяє  зробити  копію  визначеного  слайда  і 
вставити її як новий слайд - "Вставка->Дублювати слайд".
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4.5 Створення формул за допомогою OpenOffice.org Math

OpenOffice.org  (OOo)  має  компонент  для  створення  і  редагування 
математичних формул. Зазвичай він використовується як редактор формул в 
текстових документах, але може також використовуватися з іншими типами 
документів або автономно.

Коли  використовується  всередині  Writer,  рівняння  обробляється  як 
об'єкт в текстовому документі.

Щоб  вставити  формулу  в  OOo  Writer,  виконайте  Вставити>Об'єкт> 
Формула.

Внизу екрана відкривається Редактор формул, і з'являється спливаюче 
вікно Вибір. Ви будете також бачити маленький блок (з сіркою кордоном) у 
вашому документі, де відображатиметься формула.

Рисунок 4.4

Редактор  формул  використовує  мову  розмітки  для  представлення 
формул.

 Є три способи ввести формулу:
 - вибрати символ з вікна Вибір;
 -  клацніть  правою кнопкою миші на редакторові  формули і  вибрати 

символ з контекстного меню;
 - ввести розмітку в редакторі формул.
Контекстне  меню  і  вікно  Вибір  вставляють  розмітку,  відповідну 

символу. До речі, це забезпечує зручний спосіб вивчити розмітку Ooo Math.
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ТЕМА 5. Автоматизація в офісних програмах. Поняття про макроси. 
Властивості, основні способи створення, зберігання і активізації 

макросів

5.1 Поняття про макроси

Якщо при своїй повсякденній роботі в OpenOffice доводиться постійно 
виконувати одні й ті ж завдання, вам варто звернути увагу на таку можливість 
цих  пакетів,  як  макроси.  Вводите  ви  однаковий  текст  знову  і  знову, 
форматуєте його, чи робите дії з великою кількістю натиснень клавіш - у всіх  
цих випадках ви можете заощадити свій час, автоматизувавши свою роботу. 
LibreOffice (а до цього - OpenOffice) включає в себе Інструмент макросів, що 
дозволяє швидко створювати й керувати останніми.

Пакет  OpenOffice  має  простий у  використанні  інструмент  для  запису 
макросів і такий же зручний спосіб їх організації швидкого доступу.

Макроси  використовуються  для  автоматизації  різних  дій  в 
OpenOffice.org.  Макрос  допоможе  автоматизувати  дії,  які  вимагали  б 
тривалих  ручних  маніпуляцій  з  можливими  помилками.  В  даний  час 
автоматизовані дії найбільш легко виконуються написанням макросів на OOo 
Basic  (OpenOffice.org  підтримує  і  ряд  інших  мов,  наприклад,  Python). 
Синтаксис OOo Basic подібний багатьом різновидам Basic (Visual Basic, VBA, 
VBScript і т.д.), і тут не описується. Дана стаття є введенням у світ макросів 
OpenOffice.org і розглядає найзагальніші питання, пов'язані з програмуванням 
макросів в OpenOffice.org. Мета статті - гранично коротко позначити основні 
напрямки  в  програмуванні  макросів  OpenOffice.org  для  програмістів,  вже 
трохи знайомих з іншими різновидами Basic.

Параметри  безпеки  макросів  задаються  через  меню  "Сервіс"  - 
"Параметри" - "OpenOffice.org" - "Безпека", кнопка "Безпека макросів ...".

5.2 Створення макросів

Відкрийте  новий  документ  OOo.  Використовуйте  меню  "Сервіс"  - 
"Макрос" - "Управління макросами" - "OpenOffice.org Бейсік ..." (Alt + F11), 
щоб запустити діалог "Макрос OpenOffice.org Basic". У лівій частині діалогу 
знайдіть  документ,  який  ви  щойно  відкрили  (наприклад,  він  називається 
"Безимянний1"). Розгорніть дерево цього документа і встановите курсор на 
дочірньому елементі «Стандарт». Натисніть праворуч кнопку "Створити" для 
створення  нового  модуля  і  поставте  йому  ім'я.  Відкриється  середовище 
розробки OOo Basic. Наберіть код макросу:
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Sub Main
    MsgBox "Привіт, OOo Basic!"
End Sub

Для запуску макросу натисніть клавішу F5 в середовищі розробки OOo 
Basic. Природно, запустити цей макрос можна і в діалозі "Сервіс" - "Макрос" 
- "Управління макросами" - "OpenOffice.org Бейсік ..." (Alt + F11), кнопкою 
"Виконати".

OOo  Basic  заснований  на  процедурах  і  функціях,  який  задаються 
ключовими словами Sub і  Function.  Кожен модуль  містить  набір процедур 
(функцій). Бібліотека містить набір модулів. Документ може містити декілька 
бібліотек. Бібліотеки можуть існувати також на рівні програми в цілому.

Середовище  розробки  OOo  Basic  має  засоби  налагодження,  такі,  як 
установка точок переривання і спостережуваних змінних. Ви можете також 
виконувати макроси по кроках.

5.3 Доступ до об'єктів OpenOffice.org

При програмуванні  часто  буває  необхідно з'ясувати,  які  властивості  і 
методи підтримує той чи інший об'єкт, або взагалі з'ясувати, що це за об'єкт, 
наприклад, просто для того, щоб знайти по ньому довідку.

Доступ  до  поточного  документа  і  робочому  столу  забезпечують 
глобальні змінні ThisComponent і StarDesktop, які завжди доступні.

Ви можете дізнатися, чи підтримує об'єкт конкретний сервіс:

If ThisComponent.supportsService("com.sun.star.text.TextDocument") 
Then
 MsgBox "Это текстовый документ."
End If

Метод  об'єктів  getImplementationName()  повертає  повне  ім'я  даного 
об'єкта.  Використовуйте  повне  ім'я  об'єкта  для  пошуку  в  Інтернеті  або  в 
Посібнику розробника:

 MsgBox StarDesktop.getImplementationName ()

Метод  об'єктів  getSupportedServiceNames()  повертає  перелік  всіх 
сервісів, підтримуваних об'єктом:

For Each s In ThisComponent.getSupportedServiceNames()
    MsgBox s
Next
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Простий спосіб  з'ясувати,  що може робити  даний об'єкт  -  це  виклик 
наступних трьох методів:

MsgBox ThisComponent.dbg_methods
MsgBox ThisComponent.dbg_supportedInterfaces
MsgBox ThisComponent.dbg_properties

Макрос  WritedbgInfo(об'єкт),  що  поставляється  з  OOo,  виводить 
інформацію трьох вищевказаних методів у вікно документа OOo Writer:

 WritedbgInfo (ThisComponent)

Метод  CreateUnoService()  -  це  короткий  шлях  замість  виклику 
глобального менеджера  служби і  потім  виклику CreateInstance()  для  цього 
менеджера.

oDesk = CreateUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")

Наведений вище виклик замінює наступні два приклади:

oManager = GetProcessServiceManager()
oDesk = oManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

oManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
oDesk = oManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

У  мові  OOo  Basic  глобальна  змінна  ThisComponent  посилається  на 
поточний документ або на документ, з якого був викликаний даний макрос. 
Мінлива  ThisComponent  отримує  своє  значення  один  раз,  коли  макрос 
стартує,  і  не змінюється,  навіть  якщо цей макрос робить поточним інший 
документ.  Якщо  активним  є  компонент  іншого  типу  (не  документ),  то 
ThisComponent посилається на останній активний документ. В інших мовах 
способом  отримати  цей  об'єкт  є  використання  getCurrentComponent()  для 
об'єкта  робочого  столу  (настільні  об'єкта).  Глобальна  мінлива  StarDesktop 
посилається  на  об'єкт  робочого  столу (настільні  об'єкт),  який  є  основним 
додатком OOo.

Якщо ви написали функцію (але не процедуру) мовою OOo Basic,  ви 
можете викликати її з електронної таблиці Calc, як звичайну функцію аркуша, 
у формулі комірки.
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5.4 Бібліотеки та модулі

Бібліотеки макросів містяться в наступних контейнерах:

1. Макроси OpenOffice.org (це макроси, що поставляються з OOo)
2. Мої макроси
3. Кожен  відкритий  в  даний  момент  документ  також  видно  як 

доступний контейнер бібліотеки.
Ці контейнери ви можете спостерігати в діалозі "Сервіс" - "Макрос" - 

"Управління макросами" - "OpenOffice.org Бейсік ..." (Alt + F11).

Бібліотека містить модулі. Не можна виконати макрос, що міститься в 
бібліотеці, якщо бібліотека ще не завантажена. Кожен контейнер як правило 
має бібліотеку з ім'ям стандарту. Модулі містять процедури і функції, тобто 
власне макроси.

Модулі  зберігаються  в  XML-файлах  з  розширенням  Xba,  описи 
бібліотек - в XML-файлах з розширенням XLB, описи контейнерів - в XML-
файлах з розширенням XLC.

Контейнер  "Макроси  OpenOffice.org"  знаходиться  в  папці,  на  зразок 
такої:  C:\Program  Files\OpenOffice.org  2.3\share\basic.  Контейнер  "Мої 
макроси" знаходиться в папці, на зразок такої: C:\Documents і Settings\<ім'я 
користувача>\ Application Data\openoffice.org2\user\basic.

Нові  бібліотеки  та  модулі  можна  створити  в  будь-який  момент 
інтерактивно, через діалог "Сервіс" - "Макрос" - "Управління макросами" - 
"OpenOffice.org  Бейсік  ..."  (Alt  +  F11).  У середовищі  розробки OOo Basic 
поточна бібліотека вибирається за допомогою спеціального списку на панелі 
інструментів "Макрос" (за умовчанням цей випадаючий список ви побачите в 
лівій верхній частині екрана). Модулі поточної бібліотеки відображаються на 
вкладках,  розташованих  в  нижній  частині  екрана  (кожен  модуль  на  своїй 
вкладці).

Бібліотеками можна управляти і програмно. Наступна функція створює 
нову бібліотеку "dummy", встановлює на неї пароль, відображає список всіх 
бібліотек, потім видаляє бібліотеку "dummy" і знову відображає список всіх 
бібліотек:

Sub Libs()
    Dim allLibs(), lb, str
    Const newlib As String = "dummy"
 oLibCont  = 
createUnoService("com.sun.star.script.ApplicationScriptLibraryContain
er")

    'создание новой библиотеки
    If (Not oLibCont.hasByName(newlib)) Then
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        oLibCont.CreateLibrary(newlib)
    End If
    If (Not oLibCont.isLibraryLoaded(newlib)) Then
        oLibCont.loadLibrary(newlib)
    End If
    'установка пароля на библиотеку
    oLibCont.setLibraryReadOnly(newlib, False)
    oLibCont.changeLibraryPassword(newlib, "", "password")
    MsgBox "Пароль: ""password"" был установлен для библиотеки " & 
newlib

    'отображение всех библиотек:
    str = ""
    allLibs = oLibCont.getElementNames()
    For Each lb In allLibs()
        str = str & lb & Chr(13)
    Next
    MsgBox str
    
    'удаление библиотеки
    oLibCont.removeLibrary(newlib)
    
    'отображение всех библиотек:
    str = ""
    allLibs = oLibCont.getElementNames()
    For Each lb In allLibs()
        str = str & lb & Chr(13)
    Next
    MsgBox str
End Sub

Коли  бібліотека  завантажена,  що  містяться  в  ній  макроси  стають 
видимими  з  OOo  Basic.  Якщо  бібліотека  не  завантажена,  ви  не  можете 
викликати  процедури,  функції  і  діалоги,  які  в  ній  містяться.  Бібліотека 
стандартних завжди завантажена і доступна автоматично.

5.5 Запуск макросів

Макроси  можна  виконувати  безпосередньо  з  діалогу  "Сервіс"  - 
"Макрос" - "Управління макросами" - "OpenOffice.org Бейсік ..." (Alt + F11), 
кнопкою "Виконати".

 Макроси можна призначити на команди меню та / або кнопки панелі 
інструментів.  Меню  "Сервіс"  -  "Настройка",  вкладки  "Меню"  і  "Панелі 
інструментів".  При  натисканні  на  кнопку "Додати  ..."  відкривається  вікно 
"Додати  команди".  Зліва  у  списку  "Категорія"  ви  знайдете  ієрархію 
контейнерів з макросами.
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Можна виконати макрос з командного рядка, подібно наступного:

soffice -invisible macro:///standard.module1.mymacro

Тут «standard» - ім'я бібліотеки з контейнера "Мої макроси", "module1" - 
ім'я модуля, "MyMacro" - ім'я функції (процедури) самого макросу. При цьому 
запуститься  процес  Open  Office,  який  виконає  зазначений  макрос  і  потім 
завершить свою роботу.

З  командного  рядка  можна  також  запустити  макрос  конкретного 
документа відразу при відкритті цього документа:

soffice c:\temp\test.odt macro://./standard.module1.mymacro

Якщо  вже  відкритий,  наприклад,  документ  test1.odt,  спрацює  і  така 
командний рядок:

soffice macro://test1/standard.module1.mymacro

Можна  виконати  макрос  з  коду  іншого  макросу  (використовуються 
аналогічні URL), подібно наступного:

oDisp = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
sMacroURL = "macro:///standard.module1.mymacro"
oDisp.executeDispatch(StarDesktop, sMacroURL, "", 0, Array())

5.6 Діалоги

Механізм  макросів  OOo  Basic  дозволяє  конструювати  і  виводити 
діалогові форми (вікна діалогів) для взаємодії з користувачем.

Створити новий діалог можна у вікні "Сервіс" - "Макрос" - "Управління 
макросами"  -  "OpenOffice.org  Бейсік  ..."  (Alt  +  F11),  далі  кнопка 
"Управління ...", вкладка" Діалоги ". Діалогові форми діалогів зберігаються 
так  само,  як  модулі  макросів.  У  середовищі  розробки  OOo  Basic  діалоги 
поточної  бібліотеки  відображаються  на  вкладках,  розташованих  в  нижній 
частині  екрана,  поряд  з  модулями.  При  переході  на  вкладку,  відповідну 
діалогу, ви потрапляєте в візуальний редактор форм.

Запуск діалогу можна здійснити приблизно таким чином:
Dim oDlg As Object

Function StartDialog()
    oDlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)
    oDlg.execute()
End Function

macro://test1/standard.module1.mymacro
macro://./standard.module1.mymacro
macro:///standard.module1.mymacro
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Sub CloseDialog
    oDlg.endExecute()
    MsgBox oDlg.getControl("TextField1").Text
End Sub

Як видно, корисно мати змінну, що посилається на даний діалог, певну 
поза процедурою запуску діалогу, так, щоб інші процедури могли звертатися 
до  діалогу  (до  цієї  змінної).  Для  даного  прикладу  процедура  CloseDialog 
призначається  як  обробник  події  "Відпускання  клавіші  миші"  для  кнопки 
діалогу  (це  можна  зробити  у  властивостях  цієї  кнопки  у  візуальному 
редакторі  форм).  Після закриття діалогу процедура CloseDialog відображає 
вміст текстового поля "textField1" діалогу.

Для перебору елементів управління в діалозі використовуйте код схоже 
на це:

x = oDlg.getControls()
For ii=LBound(x) To UBound(x)
    MsgBox x(ii).getImplementationName()
Next

Елементи  керування  можуть  бути  розміщені  і  прямо  в  документі,  за 
допомогою панелі інструментів "Елементи управління". Їм так само можуть 
бути призначені макроси-обробники подій (через властивості).

5.7 Опрацювання подій

Макрос  може  виконуватися  автоматично,  коли  відбувається  вказане 
подія програми, тобто можна призначити потрібний макрос потрібного події.

Меню "Сервіс" - "Налаштування ...", вкладка Події. У спадному списку 
"Зберегти в" можна вибрати, чи буде призначення глобально допустимим або 
чинним  лише  у  поточному  документі  (обрати  "OpenOffice.org"  або  ім'я 
поточного  документа).  Для  кожної  події  у  видимій  тут  списку  можна 
призначити  відповідний  макрос  або  скасувати  таке  призначення  кнопками 
"Макрос ..." і "Видалити".

Програмно можна призначити макроси-обробники для більшого числа 
подій.  Наприклад,  можна обробляти  подія  зміни  даних  зазначеної  комірки 
Calc.  Перша  процедура  в  прикладі  реєструє  обробник  події  (другу 
процедуру):
Sub AddChartDataListener()
oCell1  = 
ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("A2:A2")
    oListener  =  CreateUnoListener("MyApp_", 
"com.sun.star.chart.XChartDataChangeEventListener")
    oCell1.addChartDataChangeEventListener(oListener)
End Sub
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Sub MyApp_chartDataChanged(oEvent)
    dCell  = 
ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).GetCellByPosition(0,1)
    MsgBox dCell.String 'dCell.Value
End Sub

5.8 Розширення

Розширення  OpenOffice.org  є  зручним  способом  перенесення  і 
розповсюдження  коду  макросів.  Бібліотеку  макросів  можна  зберегти  у 
форматі розширення OpenOffice.org, і потім швидко автоматично встановити 
на будь-якому іншому комп'ютері,  не вдаючись до копі-пастінгу коду і  т.п. 
діям.

Щоб  зберегти  бібліотеку  макросів  як  розширення  OpenOffice.org, 
скористайтесь  меню  "Сервіс"  -  "Макрос"  -  "Управління  макросами"  - 
"OpenOffice.org Бейсік ..." (Alt + F11), далі кнопка "Управління ...", вкладка" 
Бібліотеки ".  Кнопка "Експорт ..." дозволить зберегти обрану бібліотеку як 
розширення OpenOffice.org, у вигляді файлу з розширенням "oxt".

Примітка: файл з розширенням "oxt" є ZIP-архівом, так само, як і будь-
який документ OpenOffice.org. Наприклад, якщо ви працюєте в Windows, і у 
вас встановлений WinRAR, ви можете додати до імені файлу ". ZIP" в кінці, а 
потім відкрити його подвійним клацанням у WinRAR.

Щоб  встановити  розширення  OpenOffice.org,  скористайтесь  меню 
"Сервіс"  -  "Управління  розширеннями  ...".  Кнопка  "Додати"  дозволить 
вибрати  файл  з  розширенням "oxt"  і  встановити  його.  В  цьому ж  діалозі  
можна  тимчасово  включити  /  відключити  потрібне  розширення  (кнопки 
"Заборонити" і "Дозволити"). Після встановлення розширення його модулі та 
макроси  будуть  доступні  в  діалозі  "Сервіс"  -  "Макрос"  -  "Управління 
макросами"  -  "OpenOffice.org  Бейсік  ..."  (Alt  +  F11).  Примітка:  якщо  ви 
працюєте  в  Windows,  ви  можете  почати  установку  розширення  просто 
подвійним клацанням по файлу з розширенням "oxt".
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ТЕМА 6. Загальна характеристика математичного пакета Scilab. 
Інсталяція. Основи роботи в середовищі. Змінні. Основні математичні 

операції. Вбудовані та користувацькі функції

6.1 Загальна характеристика SciLab

SciLab  –  це  комп'ютерна  програма,  що  дозволяє  у  простий  спосіб 
виконувати інженерні та наукові розрахунки. А саме:

- розв'язування задач лінійної алгебри;
- розв'язування нелінійних рівнянь та їх систем;
- розв'язування задач оптимізації;
- диференціювання та інтегрування;
-  опрацювання експериментальних даних (інтерполяція,  апроксимація, 

метод найменших квадратів);
- розв'язування звичайних диференційних рівнянь та їх систем.

Крім того, SciLab надає широкі можливості з побудови та редагування 
різних видів графіків та поверхонь.

SciLab має велику кількість вбудованих команд, функцій та операторів. 
Але, якщо користувачеві бракує якоїсь команди чи функції, то є можливість 
створити  власну і  використовувати  її  нарівні  із  стандартними.  SciLab  має 
вбудовану мову програмування високого рівня для створення т.з. сценаріїв.

Програма SciLab вільно розповсюджується і її можна скачати на сайті 
www.scilab.org.  Процес  інсталяції  SciLab  в  середовищі  Windows полягає  у 
запуску інсталяційної програми і відповіді на її запитання. Для Linux систем 
SciLab краще встановлювати через відповідний репозитарій.

6.2 Середовище SciLab

Після запуску SciLab на екрані з'являється основне вікно програми.
Воно містить меню, панель інструментів та  робочу область.  Ознакою 

того,  що SciLab готовий виконати  чергову команду оператора,  є  наявність 
запрошення,  яке  має  такий  вигляд:  -->.  А  після  запрошення  має 
розташовуватися активний курсор (блимає). 

Та  частина робочої  області,  де  знаходиться  знак  запрошення,  зветься 
командним  рядком.  Введення  команд  SciLab  здійснюється  з  клавіатури. 
Натискання клавіші Enter призводить до виконання введеної команди.
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Рисунок 6.1

В межах робочої області можна виконувати прокрутку інформації, що 
вийшла  за  межі  області.  Для  цього  використовують  “ліфти”  та  мишу,  або 
клавіші PageUP, PageDn.

Клавіші “Стрілка вгору”, “Стрілка вниз”, в  SciLab мають специфічне 
призначення.  Вони  використовуються  не  для  прокрутки  вмісту  робочої 
області, а для навігації по списку раніше введених команд. Наприклад, щоб 
не вводити їх знову.

Таким чином, в робочій області розрізняють зону перегляду інформації і 
зону редагування команд.

Рисунок 6.2

В зоні  перегляду не  можливо щось  редагувати,  але  можна копіювати 
інформацію звідти через буфер обміну.
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Зона  редагування  —  це  фактично  командний  рядок.  Тут  діють 
елементарні прийоми редагування.

Під  час  введення  команд  існують  певні  особливості.  Якщо  якась 
команда  завершується  символом  “;”  то  її  результат  не  відображується   в 
робочій області. Інакше, результат відразу з'являється в робочій області.

Документ, що відображує поточну роботу оператора з системою  SciLab, 
і,  що містить команди, результати обчислень та повідомлення про помилки 
називають  сесією.  Значення  всіх  обчислених  під  час  сесії  змінних 
зберігаються до її завершення у спеціальній зарезервованій області пам'яті, 
що зветься робочім простором системи.

6.3 Основи роботи в середовищі SciLab

Під час вирішення тієї чи іншої практичної задачі корисно вставляти в її 
текст  коментарі,  щоб  з  часом  швидко  згадати  всі  подробиці  проекту.  (До 
проектів  часто  повертаються:  щоб  вдосконалити,  щоб  використати  вдалі 
напрацювання в інших проектах). 

Приклад:

В SciLab коментарі можна використовувати як в робочій області, так і в 
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текстах файлів-сценаріїв. Коментар — це рядок, що починається з символів 
“//”. Тоді всі подальші символи до кінця рядка не сприймаються як команда, a 
натискання клавіші ENTER призводить до активізації наступного командного 
рядка.

Для  виконання  простих  арифметичних  операцій  в  SciLab  вживають 
наступні оператори: + складання, - віднімання, * множення, / ділення зліва 
направо, \ ділення справа наліво, ^ піднесення до степеня. Серед операцій у 
виразі  існує  певний  пріоритет  виконання.  Першим  виконуються  операції 
піднесення до степеня, потім множення і ділення і тільки потім додавання і 
віднімання.  Інший  порядок  виконання  операцій  можна  вказати  явно  за 
допомогою дужок.

Приклад:
-->(3+3)*(2+2)
 ans  =
    24.
-->    

Обчислити значення арифметичного виразу можна якщо ввести його у 
командний рядок і натиснути ENTER. Результат з'явиться у робочій області. 

Якщо вираз надто довгий і  не поміщається в одному рядку,  то перед 
натисканням  ENTER  слід  ввести  три  або  більше  крапок.  Це  повідомить 
SciLab,  що вираз ще не завершено і  його продовження буде в наступному 
рядкові.

Приклад:
-->(33+22) ...
-->/5
 ans  =
    11.
-->    

В одному командному рядкові можуть обчислюватися декілька виразів 
(коротких). Їх розділяють комами.

В робочій області SciLab м. б. визначено змінні. Далі ці змінні можуть 
використовуватися  у  виразах.  Будь  яку  змінну  має  бути  визначено  ДО  її 
використання.  Щоб  визначити  змінну  слід  вказати  її  ім'я,  знак  “=”  і  її 
значення. Значення м.б. числом, виразом або рядком символів (в апострофах). 
Знак “=” можна розглядати як оператор присвоювання, як у програмуванні. 
Ім'я змінної має бути унікальним і не збігатися з назвами вбудованих функцій 
та змінних. Великі й малі літери розрізняються.

Щоб  перевірити  значення  якоїсь  змінної,  її  ім'я  слід  набрати  у 
командному  рядку  і  натиснути  ENTER.  (Маємо  вираз,  що  складається  із 
однієї змінної).

Щоб  знищити  якусь  змінну  використовують  команду  clear  <ім'я 
змінної>.

Щоб знищити всі змінні використовують команду clear без параметрів.
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Якщо якась команда не містить оператора присвоювання (просто вираз), 
то результат заноситься у системну змінну з ім'ям ans. Значення цієї змінної 
можна використовувати  в  інших виразах.  Це значення зберігається  допоки 
його не змінить наступна команда без оператора присвоювання.

Приклад:
-->2+3;
-->ans + 1;
-->ans
 ans  =
    6.
-->3-2;
-->5-ans
 ans  =
    4.
-->

Крім змінної  ans  існують  ще  декілька  системних  змінних  які  можна 
використовувати в математичних виразах:

%i – уявна одиниця (і2=-1); 
%pi – число π =3.141592653589793;
%e – число е = 2.7182818;
%inf – нескінченність (∞);
%NaN – невизначений результат (0/0, ∞/∞, і т.п.);
%eps – умовний нуль (%eps=2.220Е-16).

Дійсні  числа в  SciLab можуть вводитись як у форматі  з  фіксованою 
крапкою, так і в науковому форматі (%е = 2.7182818, %eps=2.220Е-16).

За умовчанням  SciLab виводить лише 8 значущих цифр числа. Якщо 
треба  більше,  то  користуємось  функцією  printf,   що  подібна  до  тієї,  яка 
використовується в мові Сі.

Приклад:
-->printf("%1.12f",%pi)
3.141592653590
-->printf("%1.18f",%pi)
3.141592653589793100
-->printf("%1.30f",%pi)
3.141592653589793100000000000000
-->234.567+123.456
 ans  =
    358.023
-->printf("%5.10f",ans)
358.0230000000
--> 

Зауважимо, що функція printf “псує” змінну ans.
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6.4 Вбудовані функції SciLab

Усі функції, що використовуються у  поділяються на два класи:
1. вбудовані;
2. ті що створюються самим користувачем.

Кожна функція має ім'я та список параметрів, що записуються у дужках 
та розділяються комами.

Серед  вбудованих  функцій  найчастіше  вживаються  елементарні 
математичні функції:

Приклад.

Припустимо треба обчислити формулу:

z=√∣sin (
x
y
)∣⋅exy

 

для таких значень змінних: x=1.5, y=3.

Маємо:
-->x=1.5; y=3.4;
-->z=sqrt(abs(sin(x/y)))*exp(x^y)
 z  =
    34.597633
-->  
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6.5 Функції, визначені користувачем

Функція,  як  правило,  призначена  для  неодноразового  використання, 
вона має вхідні параметри і не виконується без їх попереднього визначення. 
Розглянемо декілька способів створення функцій в Scilab.

Перший спосіб — це застосування оператора deff  який в  загальному 
вигляді можна записати так:
deff(’[ім'я1, ..., ім'яN]=ім'я_функції(змінна_1, ..., 

               змінна_M)’,’ім'я1=вираз1; ...; ім'яN=виразN’)

де
ім'я1,...,  ім'яN  —  список  змінних,  яким   буде  присвоєно  кінцевий 

результат обчислень;
ім'я_функції — ім'я за котрим ця функція буде викликатися;
змінна_1,..., змінна_M — вхідні параметри, що передаються в функцію.

Приклад 1. Розробимо функцію, що за довжиною катетів прямокутного 
трикутника розраховує довжину його гіпотенузи (За теоремою Піфагора).

a 2
+ b2

=c 2

c=√a2
+ b2
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Приклад 2. Розглянемо приклад створення і застосування функції, що 
обчислює площу трикутника із сторонами a, b і c за формулою Герона.

Приклад 3. Створення і застосування функції, за допомогою якої можна 
знайти коріння квадратного рівняння виду:

Другий  спосіб  створення  функцій  —  це  використання  таких 
конструкцій:

function[ім'я1,...,ім'яN]=ім'я_функції(змінна_1, ..., змінна_M)
<тіло функції>

endfunction

де 
ім'я1,  ...  ,  ім'яN  —  список  змінних,  яким  буде  присвоєний  кінцевий 

результат обчислень; 
ім'я_ функції — ім'я з яким ця функція викликатиметься, 
змінна_1, ... , змінна_M — вхідні параметри.

Усі  імена  змінних  усередині  функції,  а  так  само  імена  параметрів 
сприймаються системою як локальні, тобто вважаються визначеними тільки 
усередині функції.

Взагалі,  функції  в  Scilab  грають  роль  підпрограм.  Тому  доцільно 
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набирати їх тексти в редакторі і зберігати у вигляді окремих файлів.
Причому  ім'я  файлу  повинне  обов'язково  збігатися  з  ім'ям  функції. 

Розширення файлам-функціям зазвичай привласнюють sci або sce .
Звернення  до  користувацької  функції  здійснюється  так  само,  як  і  до 

будь-якої іншої вбудованої функції системи, тобто з командного рядка. Проте 
функції,  що  зберігаються  в  окремих  файлах,  мають  бути  заздалегідь 
завантажені в систему, наприклад, за допомогою оператора exec(ім'я_файлу) 
чи командою головного меню File — Exec. (рівноцінно).

Приклад 4.

Розв'язати кубічне рівняння. 

Кубічне рівняння має вигляд:

Після ділення на а отримуємо канонічний вигляд:

де

Робимо таку заміну змінної:

Отримуємо приведене рівняння:

де

Число  дійсних  коренів  приведеного  рівняння  залежить  від  знаку 
дискримінанта: 
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Дискримінант
Кількість дійсних 

коренів
Кількість комплексних 

коренів

D >= 0 1 2

D < 0 3 -

Корені  приведеного  рівняння  може  бути  розраховано  за  такими 
формулами:

тут

Складемо  текст  функції,  що  реалізовує  описаний  вище  спосіб 
розв'язання кубічного рівняння :

//filename: cub.sce
function[x1,x2,x3]=cub(a,b,c,d)
r=b/a;
s=c/a;
t=d/a;
p=(3*s-r^2)/3;
q=2*r^3/27-r*s/3+t;
D=(p/3)^3+(q/2)^2;
u=(-q/2+sqrt(D))^(1/3);
v=(-q/2-sqrt(D))^(1/3);
y1=u+v;
y2=-(u+v)/2+(u-v)/2*%i*sqrt(3);
y3=-(u+v)/2-(u-v)/2*%i*sqrt(3);
x1=y1-r/3;
x2=y2-r/3;
x3=y3-r/3;
endfunction
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ТЕМА 7. Вектори і матриці в Scilab. Основні операції та функції для 
роботи з масивами. Матричні методи розв'язання задач лінійної алгебри

Для  зручності  роботи  з  великою  кількістю  регулярних  даних 
використовують  спеціальні  структури  даних,  що  звуться  масивами. 
Одновимірні  масиви  називають  векторами.  Двовимірні  —  матрицями. 
Фактично,  масив  —  це  спосіб  назвати  одним  ім'ям  багато  однотипних  і 
пов'язаних між собою змінних. Щоб звернутися до окремого елемента масиву 
слід вказати ім'я масиву і індекс — номер потрібного елемента серед інших 
елементів  масиву.  Для  доступу  до  елементів  двовимірних  масивів  слід 
вказувати два індекси — номер рядка і номер стовпчика. Індексація завжди 
починається з одиниці. Індекси м.б. лише натуральними числами.  

7.1 Створення та введення масивів

Створити вектор можна так:  

де: name – це ім'я змінної, в яку буде записано створений масив, Xn – це 
значення  першого  елемента  масиву,  Xk  –  значення  останнього  елемента 
масиву, dX – крок, за допомогою якого формується кожен наступний елемент 
масиву. Якщо dX не вказати, то вважається, що dX=1. 

Змінну,  що  оголошена  як  масив,  можна  надалі  використовувати  в 
арифметичних виразах і як аргумент функції.

Приклади:
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Ще  один  спосіб  створення  векторів  і  матриць  в  Scilab  —  це  їх 
поелементне введення.

Так, для визначення вектора-рядка слід ввести ім'я масиву, а потім після 
знаку  привласнення,  в  квадратних  дужках  через  пропуск  або  через  кому 
перелічити елементи масиву. 

При визначенні  вектора-стовпчика між елементами ставиться крапка з 
комою.

Введення елементів  матриць також здійснюється у квадратних дужках. 
При цьому, елементи кожного рядка відділяються один від одного пробілом 
або комою. А рядки відділяються один від одного крапкою з комою.

Приклади:

Щоб звернутися до елемента вектора слід вказати ім'я вектора і номер 
(індекс) елемента в дужках. Для матриць вказують два індекси через кому — 
рядок і стовпчик.
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Приклади:

Крім  того,  матриці  і  вектори  можна  формувати,  складаючи  їх  із  вже 
існуючих матриць і векторів:

-->p1=[1,2,3]; p2=[4 5 6];
-->p=[p1 p2]
 p  =
    1.  2.  3.  4.  5.  6.

-->pp=[p1;p2]
 pp  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.
-->pp1=[p;p]

 pp1  =
    1.  2.  3.  4.  5.  6.
    1.  2.  3.  4.  5.  6.

-->pp1=[pp pp]
 pp1  =
    1.  2.  3.  1.  2.  3.
    4.  5.  6.  4.  5.  6.

-->pp2=[pp;pp]
 pp2  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.

-->

Важливу  роль  при  роботі  з  матрицями  відіграє  знак  двокрапки  ":". 
Вказуючи  його  замість  індексу при  зверненні  до  масиву,  можна  діставати 
доступ до груп його елементів. 
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Приклади:

-->A=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12; 13 14 15 16]
 A  =
    1.     2.     3.     4.
    5.     6.     7.     8.
    9.     10.    11.    12.
    13.    14.    15.    16.  

//Взяти другий стовпчик
-->K=A(:,2)
 K  =
    2.
    6.
    10.
    14. 

//Взяти третій рядок
-->L=A(3,:)
 L  =
    9.    10.    11.    12. 

//Виділити підматрицю
-->M=A(3:4,2:3)
 M  =
    10.    11.
    14.    15.
 
//Вилучити другий стовпчик
-->A(:,2)=[]
 A  =
    1.     3.     4.
    5.     7.     8.
    9.     11.    12.
    13.    15.    16.  

//Вилучити третій рядок
-->A(3,:)=[]
 A  =
    1.     3.     4.
    5.     7.     8.
    13.    15.    16.
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//Перетворити вектор-рядок на вектор-стовпець
-->v=L(:)
 v  =
    9.
    10.
    11.
    12.  

//Перетворити матрицю на вектор-стовбець
-->v=M(:)
 v  =
    10.
    14.
    11.
    15.  

//Взяти з вектора діапазон елементів
-->b=v(2:4)
 b  =
    14.
    11.
    15. 

//Вставити в матрицю рядок
-->W=[A(1,:);7 7 7;A(2:3,:)]
 W  =
    1.     3.     4.
    7.     7.     7.
    5.     7.     8.
    13.    15.    16. 

//Вилучити третій елемент з вектора
-->L(3)=[]
 L  =
    9.    10.    12. 
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Для  роботи  з  матрицями  та  векторами  в  Scilab  передбачено  такі 
операції:

складання
-->M=[1 2 ; 3 4]
 M  =
    1.    2.
    3.    4.

-->B=[-1 -2 ; -3 -4]
 B  =
  - 1.  - 2.
  - 3.  - 4.

-->C = M + B
 C  =
    0.    0.
    0.    0.
-->
віднімання
-->C = M - B
 C  =
    2.    4.
    6.    8.

-->C = B - M
 C  =
  - 2.  - 4.
  - 6.  - 8.

-->  

транспонування
  -->M = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]

 M  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.

  7.    8.    9.

-->M = M'
 M  =
    1.    4.    7.
    2.    5.    8.
    3.    6.    9.
-->

-->L=[1 2 3 4 5 6 7 8]

  L  =
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

-->L = L'
 L  =
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
-->   
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7.2 Операції над векторами та матрицями

Під час роботи з векторами і матрицями доступні такі операції:
* - матричне множення і множення матриці(вектора на число);
^  -  піднесення до степеня.  Матриця множиться  n разів  сама на себе,  

якщо n > 0, і на обернену (зворотню) матрицю, якщо n<0;
\ - ліве ділення. (A\B) => (A-1*B). Цю операцію можна використовувати 

для  розв'язування  матричного  рівняння  виду:  A*X=B,  де  Х  —  невідомий 
вектор.

/  -  праве  ділення.  (A/B)  =>  (B*A-1).  Цю  операцію  можна 
використовувати для розв'язування матричного рівняння виду: X*A=B, де Х 
— невідомий вектор.

Приклади:

-->//Розв'язати матричні рівняння 
-->//А*Х=В і Х*A=B.
-->A=[3 2;4 3]
 A  =
    3.    2.
    4.    3.

-->B=[-1 7;3 5]
 B  =
  - 1.    7.
3. 5.
4.

-->//Розв'язок матричного рівняння A*X=B:
-->X=A\B
 X  =
  - 9.     11.
    13.  - 13.

-->//Перевірка
-->A*X-B
 ans  =
    0.    0.
    0.    0.
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-->//Розв'язок матричного рівняння  Х*A=B:
-->X=B/A
 X  =
  - 31.    23.
  - 11.    9.

-->//Перевірка
-->X*A-B
 ans  =
    0.    0.
    0.    0.
-->

Також доступні такі операції:
.* - поелементне множення;
.^ - поелементне піднесення до степеня;
.\ - поелементне ліве ділення;
./ - поелементне праве ділення.

Приклади:
-->M=[1 2 3;4 5 6]
 M  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.

-->M.*3
 ans  =
    3.     6.     9.
    12.    15.    18.

-->M.^3
 ans  =
    1.     8.      27.
    64.    125.    216.

-->M.\3
 ans  =
    3.      1.5    1.
    0.75    0.6    0.5
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-->M./3
 ans  =
    0.3333333    0.6666667    1.
    1.3333333    1.6666667    2.

-->  

Крім  того,  якщо  до  якогось  вектора,  чи  матриці  застосувати 
математичну функцію, то результатом буде новий вектор або матриця того ж 
розміру, але елементи буде перетворено відповідно до застосованої функції.

7.3 Функції, що застосовується до векторів та матриць

В  Scilab  існує  великий  набір  спеціальних  функцій  для  роботи  з 
матрицями. Розглянемо деякі з них:

1. matrix(M, m, n) – змінює розмірність матриці М шляхом встановлення 
нової кількості рядків (m), та стовпчиків (n). При цьому кількість елементів 
не повинна змінюватися.

2. ones(m, n) – створює матрицю з m рядків і n стовпчиків заповнену 
одиницями. 

3. zeros(m, n) – створює матрицю з m рядків і n стовпчиків заповнену 
нулями.

4. eye(m, n) – створює т.з. одиничну матрицю з m рядків і n стовпчиків.  
(Всі елементи — нулі, головна діагональ — одиниці).

Якщо  замість  m  та  n  передати  в  функції  ones,  zeros,  eye  ім'я  якоїсь 
матриці, то утворювана матриця матиме той самий розмір що і зразок.

Якщо функції ones, zeros, eye викликати з порожнім списком параметрів, 
то  утворювана  матриця  матиме  невизначений  розмір.  Цей  розмір  буде 
уточнюватися щоразу коли утворена матриця братиме участь в операціях з 
іншими матрицями, розмір яких — відомий (з eye бувають проблеми).
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Приклади:

-->A=[1 2; 3 4]
 A  =
    1.    2.
    3.    4.

-->B=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
 B  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.
    7.    8.    9.

-->T=ones()
 T  =
    1.

-->A+T
 ans  =
    2.    3.
    4.    5.

-->B+T
 ans  =
    2.    3.    4.
    5.    6.    7.
    8.    9.    10.

-->K=eye(B)
 K  =
    1.    0.    0.
    0.    1.    0.
    0.    0.    1.

-->  

5. rand(m, n) – створює матрицю з m рядків і n стовпчиків заповнену 
випадковими  числами.  Функція  може  приймати  додатковий  параметр,  що 
визначає бажаний закон розподілу випадкових величин:
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-->T=rand(6,5,'normal')     //гаусівський розподіл
-->T=rand(6,5,'uniforme')   //рівномірний розподіл

6.  diag(V[,k])  –  створює  квадратну  матрицю,  в  якій  значення  для 
головної (або k-ї) діагоналі беруть з вектора V. Решта елементів — нулі.

Приклади:

-->V=[1 2 3]
 V  =
    1.    2.    3.

-->diag(V)
 ans  =
    1.    0.    0.
    0.    2.    0.
    0.    0.    3.

-->diag(V,0)
 ans  =
    1.    0.    0.
    0.    2.    0.
    0.    0.    3.

-->diag(V,1)
 ans  =
    0.    1.    0.    0.
    0.    0.    2.    0.
    0.    0.    0.    3.
    0.    0.    0.    0.

-->diag(V,-1)
 ans  =
    0.    0.    0.    0.
    1.    0.    0.    0.
    0.    2.    0.    0.
    0.    0.    3.    0.  
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Якщо ж цій функції передати як параметр ім'я матриці, що вже існує (, а 
можна і номер діагоналі), то функція створить вектор зі значеннями головної 
(або вказаної) діагоналі. При цьому, матриця може бути і не квадратною.

Приклади:

-->M
 M  =
    1.    2.    3.
    4.    5.    6.

-->diag(M)
 ans  =
    1.
    5.

-->diag(M,1)
 ans  =
    2.
    6.

-->diag(M,2)
 ans  =
    3. 

7. Функція cat об'єднує декілька матриць в одну.

8.  Функція  tril  формує  на  базі  елементів  наявної  матриці  нижню 
трикутну матрицю, починаючи з вказаної діагоналі.

9.  Функція  triu  формує  на  базі  елементів  наявної  матриці  верхню 
трикутну матрицю, починаючи з вказаної діагоналі.

10.  sort(X)  –  впорядковує  елементи  масиву.  Якщо  Х  —  матриця,  то 
впорядковуються значення в стовпчиках.



75

Приклади:

-->T = [4 5 6;1 2 3]
 T  =
    4.    5.    6.
    1.    2.    3.

-->sort(T)
 ans  =
    6.    4.    2.
    5.    3.    1.

-->sort(-T)
 ans  =
  - 1.  - 3.  - 5.
  - 2.  - 4.  - 6.

-->-sort(T)
 ans  =
  - 6.  - 4.  - 2.
  - 5.  - 3.  - 1.

-->-sort(-T)
 ans  =
    1.    3.    5.
    2.    4.    6. 

11. Функція size дозволяє взнати розмір(и) вектора або матриці.

12. Функція length дає загальну кількість елементів масива.

13. sum(X[, k]) – дає суму елементів масиву. Для матриць, якщо k='r', то 
функція  повертає  вектор-рядок  з  сумами  по  стовпчиках,  якщо  k='c',  то 
функція повертає вектор-стовпчик з сумами по рядках.
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Приклади:

 -->T  =
    4.    5.    6.
    1.    2.    3.

-->sum(T)
 ans  =
    21.

-->sum(T,1)
 ans  =
    5.    7.    9.

-->sum(T,2)
 ans  =
    15.
    6. 

14. prod(X[, k]) – дає добуток елементів масиву. Працює аналогічно до 
sum.

15.  max(X[,  k])  –  дає  максимальне  серед  елементів  масиву.  Працює 
аналогічно до sum.

Наступна форма виклику дозволяє взнати ще й розташування (індекси) 
максимального елемента в масиві.

-->[x,n]=max(T)
 
n  =
    1.    3.
 
x  =
    6.    

16.  min(X[,  k])  –  дає  мінімальне  серед  елементів  масиву.  Працює 
аналогічно до max.
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17.  mean(X[,  k])  –  дає  середнє  серед  елементів  масиву.  Працює 
аналогічно до sum.

18.  median(X[,  k])  –  дає  медіану масиву (значення,  що  ділить  масив 
навпіл). Працює аналогічно до sum.

19. det(X) – дає детермінант (визначник) масиву.

20. rank(M[, t]) – дає ранг (максимальна кількість лінійно незалежних 
рядків) матриці з точністю t.

21. linsolve(A, b) – вирішує систему лінійних рівнянь виду: 

22. rref(A) – здійснює приведення матриці А до трикутного вигляду за 
методом Гауса.

Наприклад, дано систему рівнянь:

{
2x1+ 3x2−4x3=5
−x1+ 3x2+ 2x3=7
x1−x2+ 4x3=−3

-->A=[2 3 -4; -1 3 2; 1 -1 4]

 A  =
    2.    3.  - 4.
  - 1.    3.    2.
    1.  - 1.    4.

-->b=[5; 7; -3]  //стовпець!!!
 b  =
    5.
    7.
  - 3.

-->linsolve(A,b)
 ans  =
    0.7407407
  - 2.1111111
    0.0370370
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Те ж саме можна зробити за методом Крамера:

-->A1=A; A1(:,1)=b
 A1  =
    5.    3.  - 4.
    7.    3.    2.
  - 3.  - 1.    4.

-->A2=A; A2(:,2)=b
 A2  =
    2.    5.  - 4.
  - 1.    7.    2.
    1.  - 3.    4.

-->A3=A; A3(:,3)=b
 A3  =
    2.    3.    5.
  - 1.    3.    7.
    1.  - 1.  - 3.

-->D=det(A)
 D  =
    54.

-->d(1)=det(A1)
 d  =
  - 40.

-->d(2)=det(A2)
 d  =
  - 40.
    114.

-->d(3)=det(A3)
 d  =
  - 40.
    114.
  - 2.

-->x=d/D
 x  =
  - 0.7407407
    2.1111111
  - 0.0370370

Те ж саме можна зробити за методом Гауса:

-->C=rref([A b])
 C  =
    1.    0.    0.  - 0.7407407
    0.    1.    0.    2.1111111
    0.    0.    1.  - 0.0370370

-->[n,m]=size(C)  
 m  =  4.      
 n  =  3.

-->x=C(:,m)
 x  =
  - 0.7407407
    2.1111111
  - 0.0370370
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ТЕМА 8. Поліноми в Scilab. Основні операції та функції для роботи з 
поліномами. Методи розв'язання рівнянь та систем лінійних рівнянь

Поліном n-го степеня має вигляд:

де ak – коефіцієнт при  x в степені k; x — змінна полінома.
Визначити поліном в Scilab можна за допомогою функції poly.
Є два способи створення полінома. Головна відмінність між цими двома 

способами полягає  в  тому,  що  в  одному випадку поліном створюється  на 
основі відомих коефіцієнтів полінома, а в іншому — на основі відомих нулів 
(коренів) полінома.

8.1  Перший  спосіб  створення  поліномів:  поліном  із  визначеними 
коефіцієнтами.

Припустимо треба створити поліном п'ятого степеня 
Щоб створити поліном в Scilab, його потрібно перетворити у вигляд (1):

У нашому прикладі:  a0=8, a1=0, a2=0, a3=1, a4=7, a5=17, k — ім'я змінної 
полінома. Виклик функції poly в даному випадку здійснюється таким чином:

Першим  аргументом  функції  poly є  список,  що  складається  з 
коефіцієнтів  полінома,  причому  першим  елементом  списку  має  бути 
коефіцієнт а0, другим, - а1,  третім, - а2.., разом (n+1) елементів. 

Другим  аргументом  є  ім'я  змінної  полінома  його  слід  вказувати  в 
апострофах.

Третім аргументом є параметр, який може набувати два значення: 'с' або 
'r'. В даному випадку його значення — 'с', це означає що першим аргументом 
виступає список коефіцієнтів полінома.
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8.2 Другий спосіб створення поліномів: поліном на основі відомих 
нулів (коренів).

Припустимо потрібно утворити поліном,  нулями якого  є  числа 7  і  2. 
Виклик функції poly в даному випадку здійснюється таким чином:

-->poly([7,2],'f','r')
   ans  = 

14 - 9f + f2   

Першим аргументом функції  poly є  список,  що складається з  коренів 
полінома.

Другим  аргументом  є  ім'я  змінної  полінома,  його  слід  вказувати  в 
апострофах, в даному випадку поліном побудований для змінної f.

Третім аргументом є параметр який може набувати два значення: 'с' або 
'r'. В даному випадку його значення - 'r', це означає, що перший аргумент буде 
сприйнятий як список коренів полінома, що створюється функцією poly. 

Для  зберігання  поліномів  можна  використовувати  змінні.  Ці  змінні 
можна згодом використовувати при різних операціях з поліномами.

8.3 Основні операції та функції для роботи з поліномами.

При  потребі  до  поліномів  можуть  бути  застосовані  математичні 
операції,  такі,  як  складання  поліномів,  множення  поліномів,  ділення 
поліномів, піднесення полінома до степеня. 

Розглянемо  приклади  математичних  операцій  над  поліномами. 
Виконаємо такі операції:
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Розв'язок:

Такий спосіб запису зручний, якщо важливий тільки результат дій над 
поліномами, а самі поліноми не передбачається використовувати в подальших 
обчисленнях.

Розв'язок:

8.4 Розв'язування рівнянь

Методику використання Scilab для розв'язування рівнянь розглянемо на 
прикладі простого рівняння:

Рівняння, записані у такому вигляді, не годяться для Scilab. Передусім, 
необхідно переписати вихідне рівняння у такому вигляді: 

В такому представленні початкове рівняння набере вигляду:

Таким чином, у нашому прикладі:

У  загальному  випадку  для  f(x)  має  бути  представлена  у  вигляді 
полінома довільного (цілого, додатного) ступеня змінної x вигляду:

Порівнюючи  останній  вираз  з  виразом  (5),  можна  бачити,  що  для 



82

отримання окремого випадку f(x) у виразі загального вигляду слід прийняти

Визначенням значень  n і  коефіцієнтів  a завершується "математичний" 
етап розв'язування рівняння і можна приступати до формування завдання для 
Scilab. 

На цьому етапі, передусім, слід сформувати в Scilab поліном  f(x). Для 
формування поліномів використовується функція poly:

Тут результат виконання функції  poly привласнюється змінній з ім'ям 
g . З наведеного виразу видно, що функція poly має три параметри. Перший 
—  це   список  коефіцієнтів  полінома.  Коефіцієнти  полінома  перераховані 
через кому і поміщені в брекети. Наступний параметр — 'x'  — вказує ім'я 
змінної,  для  якої  записаний  поліном.  І  нарешті,  'c'   означає,  що  перший 
параметр — це коефіцієнти полінома.

Останній  етап  обчислення  коріенів  рівняння  полягає  у  виклику 
вбудованої функції Scilab c ім'ям roots (коріння, англ.) :

Функція  roots має  один  обов'язковий  аргумент,  який  є  поліномом, 
створеним функцією  poly.  В  даному випадку результат  виконання функції 
або,  інакше  кажучи,  значення,  що  його  повертає  функція,  поміщається  в 
змінну  з  ім'ям  res.  У  наступному  лістингу  наведено  розв'язок  вихідного 
рівняння в Scilab.

В результаті маємо список з трьох коренів, один дійсний, два уявних.

Розглянемо приклад розв'язування квадратного рівняння:

Як  і  раніше,  спочатку  формуємо  список  коефіцієнтів  при  степенях 
змінної  x  у формулі (7), для даного рівняння список складатиметься з трьох 
елементів (8).
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Після цього можна приступати до формулювання завдання для Scilab. 
Відповідно  до  алгоритму  рішення,  розглянутого  раніше,  тепер  необхідно 
звернутися  до  функції  poly для  формування  полінома,  після  чого 
використовувати  сформований  поліном  як  аргумент  функції  roots яка 
обчислить корені рівняння:

Вираз (9) може використовуватися як шаблон для вирішення рівняння 
будь-якого порядку. Так, наприклад, для вирішення біквадратного рівняння

Різниця  між  цим  виразом  і  виразом  (9)  полягає  лише  в  кількості  і  
значеннях  коефіцієнтів   an   при  степенях  x,  що  входять  у  формулу.  У 
загальному вигляді  завдання для  Scilab  для  вирішення рівняння степеня  n 
можна записати у такому вигляді:

Наведемо лістинги програм для Scilab, де рівняння  (7) і (10) розв'язано 
за допомогою виразу загального вигляду (11):

Розв'язання кубічного рівняння (3)

Розв'язання квадратного рівняння (7)

Розв'язання біквадратного рівняння (10)

Таким чином, чисельне рішення рівнянь виду: 

може бути отримане в Scilab  з використанням виразу (11). При цьому 
слід  мати  на  увазі,  що  в  результаті  чисельного  рішення  рівнянь,  разом  з 
дійсними коренями, можуть з'являтися і комплексні.
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ТЕМА 9. Чисельне диференціювання та інтегрування за допомогою 
Scilab

9.1 Інтегрування в Scilab

Обчислити визначений інтеграл в Scilab можна за допомогою функції 
int(a, b, f), де а і b — нижній і верхній межі інтегрування відповідно, f — ім'я 
підінтегральної функції.

Розглянемо  використання  функції  int на  прикладі  обчислення 
визначеного інтеграла:

В даному прикладі  
Для  обчислення  інтегралу  в  Scilab  потрібно  спочатку  визначити 

функцію f(x). Наприклад так:

 Після цього інтеграл можна обчислити так:

Для перевірки отриманого результату обчислимо інтеграл аналітично:

Результати аналітичного і чисельного рішень збігаються.

9.1 Обчислення похідної в Scilab

У  Scilab  можна  обчислювати  похідну  функції  в  заданій  точці. 
Обчислення відбувається  за  допомогою команди  numdiff(f,  x0),  де  f  -  ім'я 
функції,  що  диференціюється  змінної  х,  x0 -  координата  точки  в  якій 
необхідно  обчислити  похідну.  Розглянемо  приклад  застосування  команди 
numdiff. Обчислимо похідну функції

в точці х0=4.
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Аналітичне рішення:

Рішення в  Scilab:

Визначимо функцію для диференціювання:

Після цього скористаємося командою  numdiff,  щоб обчислити похідну 
функції в точці х0=4.

У  наведеному  прикладі  аргументами  numdiff є  f -  ім'я  функції,  що 
диференціюється змінної х, 4 - координата точки, в якій обчислена похідна.
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ТЕМА 10. Використання Scilab для побудови двовимірних та 
тривимірних графіків. Графічний спосіб розв'язання рівнянь та їх 

систем

Scilab містить набір функцій для графічного подання інформації.  Для 
побудови графіків функції однієї змінної, наприклад, служать функції  plot і 
polarplot. Перша - дозволяє будувати графіки в декартових координатах, друга 
— зображує графіки в полярних координатах. Обидві ці функції вимагають 
попереднього  визначення  списку  значень  аргументу  і  списку  відповідних 
значень  функції,  графік  якої  необхідно  побудувати.  Списки  аргументів  і 
значень функції вказуються першим і другим аргументами при виклику plot і 
polarplot. Нижче детальніше буде розглянуто використання функції plot. Вона 
ж може використовуватися для побудови графіків в полярних координатах, 
використовуючи  очевидний  зв'язок  між  декартовими  і  полярними 
координатами.

10.1 Функція  plot

Функція  plot призначена  для  побудови  двовимірних  графіків  функції 
однієї змінної виду f = f (x).

Звернення до функції plot виглядає наступним чином:
 plot (x, y),

 де x - список значень незалежної змінної, а y - список значень функції f 
в цих точках. Відповідно для того, щоб побудувати графік в Scilab, необхідно 
створити список значень змінної і список значень функції в цих точках.

Графік,  побудований за  допомогою функції  plot,  являє  собою ламану 
лінію, що сполучає значення функції, обчислені в заданих точках. Отже, щоб 
отримати гладкий графік,  необхідно обчислити значення функції  у  великій 
кількості точок.

Розглянемо приклад побудови графіка функції sin2(2x).

В  результаті  звернення  до  функції  plot  відкрилося  вікно  графічного 
редактора Scilab, що містить графік функції.
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Рисунок 10.1

Через те, що значення функції було обчислено у великій кількості точок, 
тобто  був  обраний  малий  крок  розбиття  проміжку побудови,  рівний  0.01, 
графік функції вийшов гладким без видимих зламів.

При подальшому зверненні до функції  plot в поточному сеансі графік 
буде  побудований  в  тому  ж  вікні  і  лінія  буде  того  ж  кольору,  що  і  у 
попереднього  графіка.  Для  побудови  декількох  графіків  в  одній  області 
зручніше  використовувати  звернення  до  функції  plot такого  вигляду:
plot(x1, y1, x2, y2, x3, y3), де  x1-список значень змінної  x,  в яких має бути 
обчислено значення функції f1 = y1(x),  x2 - список значень змінної x, в яких 
має  бути  обчислено  значення  функції  f2  =  y2(x),  і  т.д.  Якщо  побудова 
відбувається в одній області, в якості х1, х2, х3 може виступати один і той же 
список.

Побудуємо в одній області графіки функцій: 

В  даному  випадку  список  х є  списком  аргументів  для  всіх  трьох 
функцій.

Результат роботи функції plot можна бачити на рисунку.
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Рисунок 10.2

Графіки функцій у даному випадку автоматично зображуються різними 
кольорами.

Вид графіка можна змінювати, додавши при зверненні до функції  plot 
крім основних аргументів ще один аргумент — рядок, що складається з трьох 
символів,  які  будуть визначати колір лінії,  тип маркера і  тип лінії  графіка. 
Звернення до функції plot буде виглядати:

plot (x, y, string), у разі, якщо необхідно побудувати один графік, або
plot (x1, y1, string1, x2, y2, string2, x3, y3, string3 ... xn, yn, stringn)  — 

для n графіків.
Рядок string виглядає наступним чином: 

'параметр1параметр2параметр3'.
 Символи пишуться один за іншим без роздільників.
 Параметр1 визначає колір лінії графіка:

Символ Опис

y жовтий

m рожевий

c блакитний

r червоний

g зелений

b синій

w білий

k чорний
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Параметр2 визначає тип маркера графіка:

Символ Опис

. крапка

o кружечок

x хрестик

+ плюс

* зірочка

s квадрат

d ромб

v трикутник вершиною вниз

^ трикутник вершиною вгору

< трикутник вершиною вліво

> трикутник вершиною вправо

p п'ятикінцева зірка

h шестикінцева зірка

Параметр3 визначає тип лінії графіка:

Символ Опис

- суцільна

: пунктирна

-. штрих-пунктирна

-- штрихова

Якщо  один  із  символів  не  вказано,  його  значення  вибирається  за 
замовчуванням, при не вказаному типі маркера — маркер буде відсутній.

 
Приклад:
Побудувати 3 графіка на відрізку x  [0; 3]:∈
f1(x) = x2 — пунктирна лінія жовтого кольору;
f2(x) = 1 + x — штрихова лінія блакитного кольору;
f3(x) = ex — суцільна  лінія чорного кольору.
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Рішення:

В  результаті  виконання  наведених  команд,  в  графічному  вікні  Scilab 
будуть побудовані графіки функцій f3(x), f2(x), f1(x).

Рисунок 10.3

10.2 Оформлення графіків

Зображення сітки в графічній області.
Для зображення сітки слід скористатися функцією xgrid (color).  Color - 

аргумент функції, він визначає колір ліній сітки. Загальний вид аргументи: 
a1a2a3, де кожен з параметрів  а1,  а2 і  а3 може приймати два значення — 0 
або 1. Параметр а1 визначає наявність (при а1 = 1) або відсутність (при а1 = 
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0)  червоної  складової  в  кольорі  лінії,  а2 —  зеленої  і  а3 —  синьої.  Різні 
комбінації  значень  цих  параметрів  дозволяють  отримувати  різні  кольори. 
Наприклад,  в  результаті  виклику  функції  xgrid(100) в  графічній  області 
з'явиться сітка червоного кольору. Значення параметрів слід вводити підряд 
без роздільників.

Виведення назв графіка і осей
Виведення назв здійснюється за допомогою функції

xtitle (name, xname, yname),
тут name — назва графіка, xname — назва осі Х, yname — назва осі Y.

Нанесення опису ліній
Нанесення  здійснюється  викликом  функції  legend.  Звернення  до  цієї 

функції виглядає наступним чином:
 legend (line1, line2,..., linen, place, frame)

 line1 — опис (назва) першого графіка,  line2 — другого ...,  linen - ім'я 
n-го графіка;

 place визначає місце розташування опису: якщо place = 1, то опис буде 
розташовано  у  верхньому  правому  куті  графічної  області  (якщо  значення 
place не вказано, то за замовчуванням  place = 1),  2 — у верхньому лівому 
кутку, 3 — в нижньому лівому кутку, 4 — в нижньому правому куті, 5 — 
положення визначається користувачем після зображення графіка;

 frame - може приймати два значення %t і %f (за замовчуванням frame =
%t), якщо frame =%t, то опис буде укладено в рамку, якщо ж frame = %f — 
рамка відсутня.

10.3 Графічний спосіб розв'язання рівнянь

Припустимо, треба розв'язати рівняння ex-x2=0.

Розв'язок:
Перетворимо вихідне рівняння до вигляду y1(x)=y2(x): ex=x2.
Щоб знайти корені рівняння, необхідно знайти точку перетину графіків 

функцій y1 x  = e  x і y2 x  = x  2.
Побудуємо  графіки  функцій  в  Scilab  і  нанесемо  на  графік  сітку  для 

зручності  візуального  визначення  точки  перетину.  Необхідні  команди 
приведені в наступному лістингу, результат виконання команд можна бачити 
на малюнку.
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Рисунок 10.4

Графіки перетинаються при x ≈ -0.7 - це і є шуканий корінь рівняння.
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