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1.
Апаратні та програмні засоби
персональних комп'ютерів

1.1. Предмет інформатики
Інформатика й інформаційні технології

Невід'ємними складовими сучасних уявлень про світ
стали поняття «інформація», «інформатика», «інформа-
ційна технологія».

Інформація — сукупність відомостей (даних), які сприймаються з
навколишнього середовища (вхідна інформація), видаються у
навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігаються у
певній системі.

Термін «іпїогтаііоп» латиною означає виклад, роз'яс-
нення факту чи події. Інформація існує у вигляді доку-
ментів, креслень, рисунків, текстів, звукових і світлових
сигналів, енергетичних та нервових імпульсів тощо.

Процеси управління виробництвом пов'язані з оброб-
ленням великих обсягів різних видів інформації, в тому
числі наукової, технічної, економічної.

Економічна інформація — сукупність відомостей економічного ха-
рактеру, які можна фіксувати, передавати, обробляти, зберігати і
використовувати е процесі управління.

До економічної інформації (ЕІ) належать відомості про
склад трудових, матеріальних та грошових ресурсів і про
стан об'єктів на певний момент часу. Вона характеризує
діяльність підприємств та організацій за допомогою нату-
ральних, вартісних й інших показників.



Ю Апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів

З появою і поширенням нової технології збирання, об-
роблення і передавання інформації, пов'язаної з фіксацією
даних на машинних носіях, з'явилася і відповідна нау-
ка — інформатика.

Інформатика — комплексна наукова й інженерна дисципліна, що
вивчає всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціо-
нування комп'ютерних систем оброблення інформації, їх застосу-
вання і вплив на різні галузі соціальної практики.

Термін «іпіогтатляие» запроваджено у Франції в се-
редині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке вико-
ристання обчислювальної техніки (ОТ). Тоді ж в англо-
мовних країнах увійшов до вжитку термін «сотриіег
всіепсе» — для позначення науки про перетворення ін-
формації, що ґрунтується на використанні ОТ. Тепер ці
терміни є синонімами.

Поняття інформаційної технології (ІТ) з'явилося з ви-
никненням інформаційного суспільства, основою соціаль-
ної динаміки в якому є не традиційні, матеріальні, а інфор-
маційні ресурси — знання, наука, організаційні чинники,
інтелектуальні здібності людей, їх ініціатива і творчість.

Уперше поняття і перспективи розвитку ІТ докладно
проаналізував академік В. М. Глушков. Він трактував її
так:

Інформаційна технологія — людино-машинна технологія збиран-
ня, оброблення та передавання інформації.

Ця технологія, що ґрунтується на ОТ, швидко розвива-
ється і поширюється, охоплюючи всі види суспільної ді-
яльності — виробництво, управління, науку, освіту, проект-
ні розробки, торгівлю, фінансові операції, медицину, кримі-
налістику, охорону довкілля та побут.

Основні напрями застосування
обчислювальної техніки

Обчислювальну техніку застосовують на трьох основ-
них напрямах.

1. Створення принципово нових знарядь виробницт-
ва «оживлянням» машин і механізмів, тобто вбудовуван-
ням автоматичних інформаційно-переробних пристроїв у
механічні системи (роботобудування, виробництво устат-
кування з числовим програмним керуванням, обробних
центрів та ін.).



Предмет інформатики Ц

2. Автоматизація управління цілісними технологіч-
ними системами (автоматизація біотехнології, техноло-
гії зв'язку, отримання та застосування ядерної енергії
тощо).

3. Автоматизація різних соціально-комунікативних
процесів (планування в суспільному виробництві та управ-
ління ним, конторської праці, наукових досліджень, освіти,
торгівлі й інших видів послуг, криміналістики, охорони
довкілля, дозвілля тощо).

Саме третій напрям застосування ОТ називають ін-
форматикою. Він є найперспективнішим, тому що саме в
соціальних відносинах використання комп'ютерів дає най-
більший ефект. У Японії і США, наприклад, в інформати-
ку спрямовується більше половини всіх комп'ютерів, що
використовуються.

Ядро інформатики має три основні частини:
• алгоритми оброблення інформації (аІ^огШІт);
• обчислювальну техніку (пагблуаге);
• комп'ютерні програми (зоііілуаге).
Інформатика як наука вивчає також комплекс впливів

ІТ на середовище застосування. Завдяки цим досліджен-
ням формується соціальне замовлення на комп'ютери (їх
види, потрібну кількість тощо).

Про ефективність переходу на ІТ свідчить хоча б те,
що інтегровані автоматизовані виробництва, що вико-
ристовуються у промислове розвинутих країнах, дали
змогу знизити витрати на виробництво на 35% і змен-
шити тривалість виробничих циклів на 60% . А комп'ю-
теризація проектування виробів за допомогою систем
автоматизації проектування (САПР) робить його у 3—6
разів коротшим і високоякіснішим. Використання ІТ у
сфері управління на основі автоматизованих систем дає
змогу на 10—30% знизити трудомісткість управлінсь-
ких операцій та у 2—5 разів прискорити прийняття рі-
шень.

У соціальній сфері інформатизація виробництва сти-
мулює зміни структури та чисельності професійних груп,
змісту й умов діяльності, вимог до кваліфікації працівни-
ків. Зокрема, інформатизація праці інженерно-технічних
працівників потребує збільшення кількості фахівців но-
вих професій — аналітиків систем, інженерів і техніків із
обслуговування комп'ютерів, програмістів тощо. Впрова-
дження ІТ дає змогу зменшити чисельність певних кате-
горій управлінського персоналу на 25—30%, сприяє інтег-
рації виробничих функцій. В основному виробництві ІТ
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скорочують до 75% попит на робітників масових профе-
сій, збільшуючи потребу в робітниках-експлуатаційниках
і наладчиках засобів та систем автоматизації, ремонтни-
ках і монтажниках гнучких автоматизованих виробництв,
роботів та комп'ютерів.

1.2. Апаратні засоби сучасних
персональних комп'ютерів
Призначення, структура і класифікація
технічних засобів інформаційних систем

Основні відомості про будову ЕОМ

Електронна обчислювальна машина (ЕОМ) — це
пристрій, що виконує операції введення інформації, об-
роблення її за певною програмою, виведення одержаних
результатів у формі, придатній для сприймання люди-
ною.

За кожну з названих операцій відповідають спеціаль-
ні блоки ЕОМ — пристрій введення, центральний проце-
сор (ЦП), пристрій виведення. Всі вони складаються з окре-
мих дрібніших пристроїв. Зокрема, до ЦП можуть входи-
ти арифметико-логічний пристрій (АЛП), оперативний
запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) у вигляді регістрів і вну-
трішньої кеш-пам'яті, керуючий пристрій (КП).

Пристрій введення, як правило, теж не є однією конс-
труктивною одиницею. Оскільки вводиться різноманітна
інформація, джерел може бути кілька. Це стосується і при-
строю виведення.

Арифметико-логічний пристрій — блок ЕОМ, де відбу-
вається перетворення даних за командами програми —
арифметичні дії над числами, перетворення кодів, порів-
няння слів та ін.

Оперативний запам'ятовуючий пристрій («пам'-
ять») — блок ЕОМ, призначений для розміщення про-
грам, а також тимчасового зберігання деяких вхідних да-
них і проміжних результатів. ОЗП здатний записувати
(зчитувати) елементи програм і даних на довільне місце
пам'яті (з довільного місця пам'яті), має високу швид-
кість. «Записати на довільне місце» означає звернутися
до заданої адреси (до конкретної ділянки пам'яті) без
перегляду попередніх.

1
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Запам'ятовуючі пристрої бувають трьох видів:
• двоспрямовані, які допускають зчитування і запису-

вання даних; до них належить ОЗП;
• напівпостійні, які призначені для зберігання інфор-

мації, що рідко поновлюється (наприклад, відомос-
тей про конфігурацію ЕОМ);

• постійні (ПЗП), що дають змогу тільки зчитувати ін-
формацію.

Керуючий пристрій координує роботу всіх агрегатів.
У певній послідовності він вибирає з ОЗП команду за коман-
дою. Кожна команда декодується; при потребі з указаних
у ній комірок ОЗП передаються в АЛП (або навпаки) еле-
менти даних; АЛП настроюється на виконання дії, вказа-
ної командою (в цій дії можуть брати участь також при-
строї введення-виведення); дається команда на виконан-
ня цієї дії. Процес буде продовжуватися доти, доки не
виникне одна з таких ситуацій:

• вичерпано вхідні дані;
• з одного з вхідних пристроїв надійшла команда на

припинення роботи;
• вимкнено живлення ЕОМ.
Якість ЕОМ характеризується багатьма показниками.

Це набір інструкцій (команд), які ЕОМ здатна розуміти і
виконувати; швидкість роботи (швидкодія) ЦП; кількість
пристроїв введення-виведення (периферійних пристроїв),
які можна приєднати до неї одночасно; кількість елект-
роенергії, що споживається, та ін. Головним показником
є швидкодія.

Швидкодія — кількість операцій, яку центральний процесор здат-
ний виконати за одиницю часу.

На практиці користувача більше цікавить продуктив-
ність ЕОМ — показник ефективної швидкодії, тобто здат-
ності не просто швидко функціонувати, а й розв'язувати
поставлені задачі.

Прагнення розробників і користувачів постійно підви-
щувати продуктивність ЕОМ спричиняє принципове і конс-
труктивне вдосконалення елементної бази, тобто створен-
ня нових, швидших, надійніших і зручніших у роботі про-
цесорів, запам'ятовуючих пристроїв, принтерів і т. д. Проте
швидкість роботи елементів неможливо збільшувати без-
межно (існують сучасні технологічні обмеження та обме-
ження, зумовлені фізичними законами). Тому розробники
ЕОМ вирішують цю проблему, вдосконалюючи схемні рі-
шення, тобто архітектуру ЕОМ.
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Так з'явилися багатопроцесорні ЕОМ, у яких кілька
процесорів працюють одночасно. Це означає, що продук-
тивність комп'ютера дорівнює сумі продуктивностей про-
цесорів. Про такий комп'ютер кажуть, що він має багато-
процесорну архітектуру. У потужних комп'ютерах для
складних інженерних розрахунків і САПР, а також для
виконання робіт, пов'язаних із комп'ютерною графікою,
часто встановлюють два або чотири процесори. У надпо-
тужних ЕОМ (такі машини можуть, наприклад, моделюва-
ти ядерні реакції зі швидкістю природного процесу, пе-
редбачати погоду в глобальному масштабі) кількість про-
цесорів сягає кількох десятків.

Швидкість роботи комп'ютера істотно залежить від
швидкодії ОЗП. Тому постійно ведуться пошуки елемен-
тів для ОЗП, які потребували б якомога менше часу на
операції читання-записування. Але разом із швидкодією
різко зростає вартість елементів пам'яті, тому побудова ОЗП
потрібної ємності на швидких елементах неприйнятна еко-
номічно. Проблема вирішується побудовою багаторівне-
вої пам'яті. Тоді ОЗП складається з двох-трьох частин:
основна частина великої ємності будується на відносно
повільних (дешевших) елементах, а додаткова (кеш-
пам'ять) складається зі швидкодійних елементів. Дані, до
яких АЛП звертається найчастіше, містяться в кеш-
пам'яті; більший обсяг оперативної інформації зберігається
в основній пам'яті. Розподілом інформації між складови-
ми частинами ОЗП керує спеціальний блок процесора. Єм-
ність ОЗП і кеш-пам'яті належить до найважливіших ха-
рактеристик ЕОМ.

Раніше роботою пристроїв введення-виведення керу-
вав ЦП, що займало в нього чимало часу. Архітектура
сучасних ЕОМ передбачає передавання більшості функцій
керування периферійними пристроями спеціалізованим
процесорам, що розвантажує ЦП і підвищує його продук-
тивність.

Описаний принцип побудови ЕОМ має назву архітек-
тура фон Неймана — на честь американського вченого
Дж. фон Неймана (1903—1957), який її запропонував.

Архітектуру ЕОМ визначають три принципи.
1. Принцип програмного керування. Забезпечує авто-

матизацію процесу обчислень на ЕОМ. Згідно з цим прин-
ципом, запропонованим англійським математиком Ч. Беб-
біджем (1792—1871) у 1833 р., для розв'язання кожної
задачі складається програма, що визначає послідовність дій
ЕОМ. Ефективність програмного керування є високою то-
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ді, коли задача розв'язується за тією самою програмою
багато разів (хоч і з різними початковими даними). Якщо
задачу розв'язують лише один раз, ефективність програм-
ного керування низька.

2. Принцип програми, що зберігається в пам'яті ЕОМ.
Згідно з цим принципом, сформульованим Дж. фон Ней-
маном, команди програми і дані подаються у вигляді чи-
сел й обробляються так само, як і числа. Це прискорює
процес їх виконання.

3. Універсальність алгоритмів при розв'язанні задач
на ЕОМ. Набір операцій, які виконує універсальна ЕОМ, є
достатнім для записування будь-якого алгоритму, що реа-
лізує чисельні методи розв'язання математичних задач. У
теорії алгоритмів доводиться, що універсальність щодо об-
числювальних алгоритмів є універсальністю щодо цифро-
вої інформації загалом. Отже, ЕОМ, що реалізує чисельні
методи обчислень, є універсальним перетворювачем інфор-
мації.

На підставі цих принципів можна стверджувати, що
сучасна ЕОМ — це технічний пристрій, який після введен-
ня в пам'ять початкових даних у вигляді цифрових кодів
і програми їх оброблення, вираженої також цифровими
кодами, здатний автоматично виконати обчислювальний
алгоритм, заданий програмою обчислень, і видати готові
результати розв'язання задачі.

Реальна структура ЕОМ значно складніша, ніж та, яку
ми розглянули вище. У сучасних персональних комп'ю-
терах (ПК) все частіше здійснюється відхід від традицій-
ної архітектури фон Неймана. Хоча багато в чому тради-
ційна структура ЕОМ і принципи її побудови та функціо-
нування зберігаються.

Класифікація ЕОМ

Номенклатура видів ЕОМ на сьогодні величезна: ма-
шини розрізняються за призначенням, потужністю, розмі-
рами, елементною базою, стійкістю до впливу несприятли-
вих умов і т. д. Тому класифікують ЕОМ за різними кри-
теріями. Так, при виборі комп'ютерної техніки для
розв'язання економічних та інших задач найважливіши-
ми є продуктивність та габаритні характеристики (розмі-
ри, маса). Класифікація ЕОМ дещо умовна, оскільки роз-
виток комп'ютерної науки і техніки такий стрімкий, що,
наприклад, сьогоднішня мікро-ЕОМ не поступається за по-
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тужністю міні-ЕОМ п'ятирічної давності і навіть супер-
комп'ютерам віддаленішого минулого.

Прийняту класифікацію ЕОМ за масогабаритними да-
ними наведено в табл. 1.1. Класифікацію персональних
ЕОМ подано в табл. 1.2.

Таблиця 1.1

Класифікація ЕОМ за масогабаритними даними

Клас
ЕОМ

Супер-
ЕОМ

Великі
ЕОМ
(мейн-
фрейми)

Супер-
М1Н1-

ЕОМ

Міні-
ЕОМ

Основне при-
значення

Складні
наукові
розрахунки

Оброблення
великих обся-
гів інформації
в банках, на
великих під-
приємствах

Системи
управління
підприємст-
вами;
багатопультові
обчислювальні
системи

Системи
управління
підприємства-
ми середнього
розміру;
багатопультові
обчислювальні
системи

Основні
технічні дані

Інтегральна
швидкодія до
десятків міль-
ярдів операцій
за секунду; до
100 процесорів,
що працюють
паралельно

Мульти-
процесорна
архітектура;
підключення
до 200 робочих
місць

Мульти-
процесорна
архітектура;
підключення до
200 терміналів;
дискові
запам'ятовуючі
пристрої, що
нарощуються
до кількох
терабайтів

Однопроцесорна
архітектура,
розгалужена
периферія

Ціна,
тис. у.о.

До
10000

До 250

До 180

До 100

Деякі моделі
і/або

виробники

Сгау 3,
Сгау 4,
УАХ-1000;
МШ/ПСОК,
СуЬег 205,
ЇЧціїзи УР2000

ІВМ360,
ІВМ370,
ІВМ Е8/9000,
ЕС1068,
ЕС1170

Сім'я УАХ

Ео^иіртепЬ);
8РАКС (8ШГ
Місгозузіетз);
А8/400 (ІВМ)

Е8/9370 (ІВМ);
сери А та 2200
(Ппізуз)



Апаратні засоби сучасних персональних комп'ютерів 17

Закінчення таблиці 1.1

Клас
ЕОМ

Робочі
станції

Мікро-
ЕОМ

Основне при-
значення

САПР,
системи
автоматизації
експеримен-
тів, комп'ю-
терна графіка,
відеомонтаж

Індивідуальне
обслуговуван-
ня користува-
ча; робота
в локальних
автоматизова-
них системах
управління

Основні
технічні дані

Одно-двопроце-
сорна архітек-
тура, висока
швидкодія
процесора,
часто — також
графічної
підсистеми;
ОЗП 128 Мбайт
і більше;
спеціалізована
периферія

Однопроцесорна
архітектура,
гнучкість
конфігурації —
можливість
підключення
різноманітних
зовнішніх
пристроїв

Ціна,
тис. у.о.

До 50

До 10

Деякі моделі
і/або

виробники

МЕКУА-2 (ІВМ
Е8-6000); 8ип
ІЛігаЗРАКС;
КеХТ

Найширший
перелік
моделей
і виробниківо

Таблиця 1.2
Класифікація персональних ЕОМ

Клас
персональних

ЕОМ

Настільні
(сІезМор)

Переносні
(Іаріор)

Маса, кг

5—10
(без

монітора)

2,5—5

Джерело
живлення

Побутова
електро-
мережа

Побутова
електро-
мережа
або акуму-
ляторні
батареї

і""*"

Примітка

Використовуються
в приміщеннях для
обладнання робочих місць;
забезпечують широкі
функціональні можливості

Призначені для
використання в поїздках.
Забезпечують широкі
функціональні можливості,
у тому числі підключення
до обчислювальних мереж.
Останнім часом_ш5й-іілве-
•В©^£?35Ж5з̂ #Ч5їбЖ5фДтних

- . , ,: ОЛІаВ^ОГО
.,-•'' <•'•'* . _,-.,гг -

^»---^"- ' ' "
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Закінчення таблиці 1.2

Клас
персональних

ЕОМ

Блокнотні
(поїеЬооїс)

Електронний
секретар,
електронний
записник
(РОА,
Регзопаї
Віеііаі
Аззізіапі;)

Маса, кг

0,7—2,5

Менше
0,7

Джерело
живлення

Акуму-
ляторні
батареї або
перетворю-
вач напруги

Батареї або
перетворю-
вач напруги

Примітка

Призначені для
використання в поїздках.
Забезпечують скорочені
функціональні можливості.
Особливо це стосується
застосування різноманітних
периферійних пристроїв

Як правило, вміщається
в кишені, можна легко
тримати в руці.
Набір функцій дає змогу
виконувати записи текстів,
деякі обчислення,
вести розклад, телефонний
довідник, перекладати фрази
з іноземної мови та ін.

Зарахування машин до певного класу є умовним як че-
рез нечіткість розмежування груп, так і внаслідок впро-
вадження в практику складання машин на замовлення, коли
номенклатуру вузлів ПК і конкретні їх моделі адаптують
до вимог певного споживача. Крім масогабаритних харак-
теристик, на зарахування комп'ютера до певного класу впли-
вають: розрядність та кількість процесорів, розрядність і
стандарти інших пристроїв (системної та інтерфейсної шин,
контролерів), ємність накопичувачів, технічні характерис-
тики периферійних пристроїв та ін. Проте навіть розряд-
ність ЦП не є сталим критерієм. Так, на початку 80-х років
XX ст. 32-розрядними були процесори для міні-ЕОМ та
(рідше) робочих станцій, останніми роками процесори для
ПК є 32-розрядними. У них навіть використовуються еле-
менти 64—256-розрядної архітектури.

Вартість портативного ПК у два — п'ять разів вища,
ніж настільного, який має такі самі основні параметри (єм-
ність оперативної пам'яті, тип процесора, ємність жорст-
кого диска та ін.). Різницю в ціні зумовлюють мініатюри-
зація відображального пристрою — рідкокристалічного
дисплея, а також висока вартість портативних периферій-
них пристроїв. Крім того, портативні комп'ютери не пов-
ністю апаратно сумісні з моделями інших виробників.

За основними напрямами застосування ПК поділяють на
три типи: побутові (домашні), офісні (ділові) та професійні.
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Побутові ПК призначені для автоматизації побутової
сфери діяльності людини: ведення сімейних баз даних (до-
відників, архівів, щоденників), розрахування сімейного
бюджету, навчання, розваг (електронні ігри) та ін. Мають
невисокі характеристики і відповідну комплектацію, що
«тяжіє» до мультимедійної: складаються з кольорового мо-
нітора, звукової плати, аудіосистеми, дисковода СВ-КОМ
(СВ-КОМ — Сотрасї Вівії Кеасі Опіу Метогу — компакт-
диск із пам'яттю, що тільки читається) тощо.

Офісні ПК орієнтовані на автоматизацію конторської
праці: складання, редагування та оформлення текстів, веден-
ня баз даних, ділового листування, виконання табличних
обчислень; роботу з графічною інформацією. Мають харак-
теристики не нижчі від середніх і відповідну комплекта-
цію (принтери, модеми, мережні карти, сканери та ін.).

Професійні ПК призначені для автоматизації праці ін-
женерів і наукових працівників у САПР та автоматизова-
них системах наукових досліджень. Часто мають високі
характеристики основних пристроїв і необхідний набір ви-
сококласних спеціалізованих пристроїв (наприклад, дуже
великий монітор, плотер, професійний сканер, цифрову ка-
меру та ін.).

Персональні комп'ютери. Особливості
їх структури, конструкції та конфігурації

Атрибутом сучасного офісу та основною технічною ба-
зою ІТ є персональний комп'ютер.

Персональний комп'ютер — загальнодоступна й універсальна
щодо застосування настільна або переносна ЕОМ.

Фахівці, які працюють поза комп'ютерною сферою, вва-
жають, що неодмінною складовою їх компетентності є знан-
ня апаратної частини ПК або хоча б його основних тех-
нічних характеристик.

Можливості ПК визначаються складом і характерис-
тиками його функціональних блоків (рис. 1.1). Замінив-
ши одні блоки на інші, можна досить легко та швидко
модернізувати ПК.

Архітектуру ПК зумовлюють потреби користувача. Го-
ловне в них — структура та функціональні можливості
машини, які можна поділити на основні й додаткові.

Структура комп'ютера — це модель, що встановлює
склад, порядок та принципи взаємодії її компонентів.
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Основні функції визначають призначення ЕОМ — об-
роблення і зберігання інформації, обмін інформацією із
зовнішніми об'єктами. Додаткові функції підвищують
ефективність виконання ЕОМ основних функцій: забезпе-
чують ефективні режими її роботи, діалог із користувачем,
високу надійність та ін. Ці функції ЕОМ реалізуються за
допомогою її компонентів — апаратних і програмних за-
собів.

Переваги ПК:
• низька вартість;
• автономність експлуатації без спеціальних вимог до

навколишнього середовища;
• гнучкість архітектури, що забезпечує її адаптивність

до різноманітних вимог у сфері управління, науки,
освіти, побуту;

• дружність операційної системи та іншого програм-
ного забезпечення, що дає змогу користувачеві пра-
цювати без спеціальної професійної підготовки;

• висока надійність роботи (понад 5 тис. год. експлуа-
тації до відмови).

Сканер

Клавіатура Маніпулятор
«миша»

Рис. 1.1. Загальний вигляд ПК

Склад ПК і призначення його основних блоків, виходя-
чи зі структурної схеми, зображено на рис. 1.2.
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Мікропроцесор (МП). Він є центральним блоком ПК,
призначеним для керування роботою всіх блоків комп'ю-
тера і виконання арифметичних та логічних операцій над
інформацією. До нього входять логічні блоки (КП, АЛП),
мікропроцесорна пам'ять (МПП) — складова частина, що
забезпечує короткочасне зберігання, записування та вида-
вання інформації, яка використовується в обчисленнях у
найближчих тактах роботи комп'ютера. МПП будується
на регістрах і використовується для підвищення швидко-
дії ЕОМ, оскільки основна пам'ять не завжди гарантує не-
обхідну для швидкодійного МП швидкість записування, зчи-
тування, пошуку інформації. Регістри — найшвидкодійні-
ші елементи пам'яті завдовжки 1—4 байт або більше.

Інтерфейсна система МП реалізує зв'язок із іншими
пристроями ПК (через системну шину).

Генератор тактових імпульсів. Генерує послідовність
електричних імпульсів, частота яких визначає тактову час-
тоту комп'ютера. Проміжок часу між імпульсами стано-
вить такт.

Системна шина. Це основна Інтерфейсна система ПК,
що забезпечує взаємозв'язок усіх його пристроїв. Містить
шину даних, шину адреси, шину керування та шину жив-
лення, уможливлюючи три напрямки передавання інфор-
мації:

1) між МП й оперативною пам'яттю;
2) між МП і портами введення-виведення зовнішніх

(щодо процесора та шини) пристроїв;
3) між основною пам'яттю і портами введення-виве-

дення зовнішніх пристроїв (у режимі прямого доступу до
пам'яті).

Усі блоки, а точніше їхні порти введення-виведення,
через відповідні уніфіковані рознімні з'єднання підклю-
чають до шини безпосередньо або через пристрої сполу-
чення — контролери (адаптери). У сучасних ПК шиною
керує контролер шини.

Основна пам'ять. Складається з ОЗП і ПЗП. ПЗП при-
значений для зберігання програми тестування ПК, програ-
ми початкового його завантаження, базової системи вве-
дення-виведення (ВІ08 — Вазіс Іприі-Оиіриі Зузіет).
ОЗП служить для оперативного записування, зберігання
та зчитування інформації (програм і даних), безпосеред-
ньо бере участь в інформаційно-обчислювальному проце-
сі, який ПК виконує у поточний період часу. Перевагами
ОЗП є його висока швидкодія і здатність звертатися до
кожного елемента пам'яті окремо (прямий адресний
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доступ до комірки). Але в ньому неможливо зберігати
інформацію після вимкнення живлення ПК (енергозалеж-
ність). Ємність ОЗП сучасного ПК може становити 64—
512 Мбайт і більше.

Зовнішня пам'ять, її утворюють зовнішні (щодо МП та
системної плати) пристрої ПК. Використовується для три-
валого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам'я-
ті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера. Вона
містить різноманітні запам'ятовуючі пристрої. Найпоши-
реніші — накопичувач на жорсткому магнітному диску
(НЖМД) і накопичувач на гнучкому магнітному диску
(НГМД). Вони призначені для зберігання великих обсягів
інформації, записування і видавання інформації за запи-
том в ОЗП. Різняться НЖМД та НГМД лише конструк-
тивно, обсягом інформації, що зберігається, і часом пошуку,
записування та зчитування її. Ємність сучасних НЖМД —
від 6—10 до 40—150 Гбайт і більше (1 Гбайт = 109 байт).

Як пристрої зовнішньої пам'яті застосовують також
запам'ятовуючі пристрої на касетній магнітній стрічці
(стримери), накопичувачі на оптичних дисках та ін.
(див. с. 42—44).

Джерело живлення. Це блок, який містить системи
автономного й мережного енергоживлення ПК.

Таймер. Це внутрішній електронний годинник, що ав-
томатично відліковує час (роки, місяці, години, хвилини,
секунди та частки секунд). Підключається до автономно-
го джерела живлення — батарейки — і при вимкненні
ПК продовжує працювати.

Зовнішні пристрої. Це найважливіша складова будь-
якого обчислювального комплексу. Вартість їх іноді стано-
вить 50—80% вартості всього ПК. Від їх складу та харак-
теристик багато в чому залежать можливість і ефектив-
ність застосування ПК в системах управління і народному
господарстві загалом.

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію ПК з навко-
лишнім середовищем — користувачами, об'єктами керу-
вання та іншими ЕОМ. Вони дуже різноманітні, і їх мож-
на класифікувати за кількома ознаками. Так, за призна-
ченням вони поділяються на:

• зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ЗЗП), або зовніш-
ню пам'ять ПК;

• діалогові засоби користувача;
• пристрої введення інформації;
• пристрої виведення інформації;
• засоби зв'язку і телекомунікації.
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Зовнішні запам'ятовуючі пристрої ПК — це звичайні
запам'ятовуючі пристрої, виконані як окремий конструк-
тивний блок, як правило, із власним блоком живлення.
Часто вони мають велику ємність, часом в одному корпусі
містять кілька накопичувачів. ЗЗП можна оперативно під-
ключати до різних ПК (іноді одночасно). За наявності кіль-
кох ПК зручно мати один дорогий зовнішній пристрій для
перезаписування компакт-дисків, один-два пристрої для
2ІР- або магнітооптичних носіїв.

Діалогові засоби користувача — монітори, різноманіт-
ні пристрої введення та пристрої мовного введення-
виведення інформації.

Монітор (дисплей) — пристрій для відображення ін-
формації, що вводиться в ПК і виводиться з нього.

Пристрої мовного введення-виведення належать до за-
собів мультимедіа. Пристрої мовного введення — це різні
мікрофонні акустичні системи (наприклад, «звукові ми-
ші») зі складним програмним забезпеченням, що дає змо-
гу розпізнавати слова, ідентифікувати їх і видавати комп'ю-
теру відповідні команди або перетворювати мову на текст.
Пристрої мовного виведення — це різні синтезатори зву-
ку, які перетворюють цифрові коди на літери та слова, що
відтворюються через гучномовці (динаміки) або звукові
колонки, приєднані до комп'ютера.

Пристрої введення інформації:
• клавіатура — пристрій для ручного введення чис-

лової, текстової і керуючої інформації в ПК;
• графічні планшети (диджитайзери) — пристрої для

ручного введення графічної інформації, зображень
переміщенням по планшеті спеціального покажчи-
ка (пера) з одночасним автоматичним прочитуван-
ням координат його місцезнаходження та введення
цих координат у ПК;

• сканери (автомати, що читають) — пристрої для ав-
томатичного прочитування з паперових носіїв і вве-
дення в ПК машинописних текстів, графіків, малюн-
ків, креслень;

• маніпулятори (джойстик, миша, трекбол, ІоисЬрай,
світлове перо та ін.) — пристрої для введення гра-
фічної інформації на екран монітора, керування ру-
хом курсора по екрані з подальшим кодуванням
координат курсора та введенням їх у ПК;

• сенсорні екрани — пристрої для введення окремих
елементів зображення, програм або команд із полі-
екрана дисплея у ПК.
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Пристрої виведення інформації:
• принтери — друкувальні пристрої для реєстрації

інформації на паперовому носії;
• плотери — пристрої для виведення графічної ін-

формації (графіків, креслень, рисунків) із ПК на па-
перовий носій. Бувають векторні (з кресленням зо-
браження за допомогою пера) і растрові (термогра-
фічні, електростатичні, струминні та лазерні). За
конструкцією поділяються на планшетні й барабан-
ні. Основні характеристики плотерів приблизно од-
накові: швидкість креслення — 100—1000 мм/с,
найкращі моделі забезпечують кольорове зображен-
ня і передавання півтонів. Найбільшу роздільну здат-
ність та чіткість зображення дають лазерні плотери,
але вони найдорожчі.

Пристрої зв'язку і телекомунікації використовують
для зв'язку з приладами та іншими засобами автоматиза-
ції (інтерфейсні адаптери, цифро-аналогові та аналого-
цифрові перетворювачі тощо) і для підключення ПК до
каналів зв'язку, інших ПК та комп'ютерних мереж (ме-
режні інтерфейсні плати, модеми).

Позначений на рис. 1.2 мережний адаптер є зовніш-
нім інтерфейсом ПК і слугує для підключення його до
каналу зв'язку з метою обміну інформацією з іншими ЕОМ,
роботи в складі обчислювальної мережі. У глобальних ме-
режах функції мережного адаптера виконує модем.

Багато з названих вище пристроїв належать до умовно
виділеної групи — засобів мультимедіа.

Засоби мультимедіа (пшШтесІіа — буквально «багато-
середовищність»). Це комплекс апаратних і програмних за-
собів, що дають людині змогу спілкуватися з комп'ютером,
використовуючи найрізноманітніші природні для себе се-
редовища — звук, відео, графіку, тексти, анімацію та ін.

До них належать пристрої мовного введення і виве-
дення інформації; сканери; високоякісні відео- і звукові
плати та плати відеозахоплення (УІСІЄО £гаЬЬег), щО зніма-
ють зображення з відеомагнітофона або відеокамери і вво-
дять його у ПК; високоякісні акустичні та відеовідтворю-
вальні системи з підсилювачами, звуковими колонками,
великими відеоекранами. До засобів мультимедіа відно-
сять також запам'ятовуючі пристрої великої ємності на
оптичних дисках, які використовують для записування ау-
діо- і відеоінформації.

Додаткові схеми. До системної шини та МП можна
підключати деякі додаткові плати або інтегральні мікро-
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схеми, що розширюють і поліпшують її функціональні
можливості — математичний співпроцесор, контролер пря-
мого доступу до пам'яті, співпроцесор введення-виведення,
контролер переривань та ін.

Плати розширення. Так називають електронні при-
строї, яких немає в первинній комплектації комп'ютера,
їх застосовують для збільшення його потужності або роз-
ширення функціональних можливостей, хоча, з точки зо-
ру конструкції, контролери та плати розширення — часто
одне й те саме.

Схема, яку показано на рис. 1.2, є спрощеною. Вона
стосується першого та частково другого поколінь ПК (РС,
ХТ і перших машин класу АТ), відрізняючись від струк-
турних схем сучасних ПК передусім реалізацією внутрі-
машинного системного інтерфейсу.

У застарілих ПК за системний інтерфейс правила сис-
темна шина (це й відображено на рисунку). Нині викори-
стовують інші схеми. Сучасні ПК характеризуються:

• стрімким зростанням швидкодії процесорів (уже
МП Рептлшп першого покоління теоретично може
видавати дані зі швидкістю 532 Мбайт/с по 64-роз-
рядній шині даних, і це всього при частоті шини
66 МГц);

• зростанням швидкодії інших пристроїв (так, для
відображення цифрового повноекранного відео про-
пускна здатність відеопідсистеми має становити
22 Мбайт/с);

• появою програм, що потребують виконання великої
кількості інтерфейсних операцій (програми оброб-
лення графіки у \УІпсІоду8, роботи з мультимедіа до-
датками).

За цих умов пропускна здатність шини розширення,
що обслуговує відносно повільні пристрої, неповною мі-
рою узгоджується з роботою швидкодійного ЦП, опера-
тивної та кеш-пам'яті. Розробники, пройшовши кілька
етапів (шина І8А, ЕІ8А, локальна шина УЕ8А), реалізува-
ли приблизно таку схему внутрімашинного інтерфейсу
ПК, яку показано на рис. 1.3.

Процесор, оперативна і кеш-пам'ять сполучені між со-
бою найшвидкодійнішою та найширшою шиною (66—
133 МГц, 64 біт). Саме цю ділянку ПК найчастіше назива-
ють системною шиною. Мікросхеми чипсета надвеликої ін-
тегральної схеми (НВІС) керування на системній платі
виконують функції мостів (ЬгШ£е) між шинами з більшою
і меншою пропускними здатностями (Зузіет Ьиз/РСІ Ьгій^е
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Рис. 1.3. Схема реалізації внутрімашинного інтерфейсу сучасних ПК
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і РСІ/І8А Ьгі<І£е). Окремо виділяється спеціальна шина АСгР,
що призначена для підключення єдиного, але «найненасит-
нішого» споживача пропускної здатності шини — відео-
адаптера.

Призначення, конструкція і характеристики
пристроїв персональних комп'ютерів

Персональний комп'ютер як промисловий виріб скла-
дається з кількох агрегатів (блоків), сполучених між со-
бою з'єднувальними кабелями. Номенклатура блоків мо-
же варіюватися, але до мінімального комплекту обов'яз-
ково входять системний блок, клавіатура, монітор,
маніпулятор «миша». Серед додаткових пристроїв можуть
бути принтер, додатковий накопичувач та ін.

Системний блок (корпус)

Системний блок стаціонарного ПК — прямокутний
каркас із кришкою або кожухом, у якому розміщено всі
основні вузли комп'ютера — материнську плату, адапте-
ри, блок живлення, один-два НГМД, один (іноді більше)
НЖМД, динамік, дисковод для компакт-дисків або інші
накопичувачі, засоби керування. Серед засобів керуван-
ня, що, як правило, встановлюють на передній панелі, мо-
жуть бути: вимикач електроживлення; кнопка загаль-
ного скидання «Кезеі»; перемикач тактової частоти;
кнопка «сну», яка дає змогу знизити енергоспоживання,
коли комп'ютер не використовується; індикатори жив-
лення та режимів роботи.

Із тильного боку системного блока розташовані штеп-
сельні рознімні з'єднання — порти для підключення шну-
рів живлення і кабелів зв'язку із зовнішніми (встановле-
ними поза системним блоком) пристроями. Всередині сис-
темного блока — плати сполучення пристроїв із ЦП та
іншими пристроями на материнській платі (адаптери, або
контролери, і плати розширення).

Найпоширенішими є такі формати системного блока
(корпуса): вежа (1;о\гег), міні-вежа (тіпі-'Ьо\гег) і плоский
(сІезМор), хоча бувають і надшюскі (зііт, иИгазІіт) корпу-
си тощо.

Корпуси типу вежі відрізняються від інших тим, що
системний блок установлюють на меншу грань, внаслідок
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чого материнська плата розташовується вертикально, а встав-
лені в неї плати — горизонтально. Досить великі габаритні
розміри вежі дають змогу розмістити в ній більшу кіль-
кість блоків та плат, ніж у міні-вежі. Такий корпус частіше
використовують для монтажу потужних серверів або робо-
чих станцій, інколи встановлюючи його на підлогу.

Міні-вежа легко поміщається на стіл або у спеціальне
відділення комп'ютерного стола.

Плоский системний блок установлюють на стіл най-
більшою гранню, він, як правило, слугує підставкою для
монітора; материнська плата при цьому розташовується
горизонтально, а вставлені в неї плати — вертикально.

Багато сучасних корпусів мають формат АТХ. Вони
відрізняються більшими габаритними розмірами, іншим
розташуванням внутрішніх компонентів, більш «інтелек-
туальною» системою живлення, рознімними з'єднаннями
для миші та клавіатури стандарту Р8/2.

Блок живлення

Цей блок перетворює змінний струм стандартної мере-
жі електроживлення (220 В, 50 Гц) на постійний струм низь-
кої напруги. Він має кілька виходів на різні напруги (12
і 5 В), які забезпечують живленням відповідні пристрої
комп'ютера. Електронні схеми блока живлення підтриму-
ють ці напруги стабільними незалежно від коливань ме-
режної напруги в широких межах (від 180 до 250 В). Зви-
чайна потужність блоків живлення ПК становить 150—
250 Вт, для мережного сервера вона може бути значно
більшою. Більшість блоків живлення має вентилятор для
відведення із системного блока надмірного тепла, що виді-
ляється під час роботи електронних пристроїв. Блоки жив-
лення відповідають стандарту АТ або АТХ.

Системна (материнська) плата

Так називають велику печатну плату одного зі стан-
дартних форматів, яка несе на собі головні компоненти ком-
п'ютерної системи — ЦП; оперативну пам'ять; кеш-пам'ять;
комплект мікросхем логіки, що підтримують роботу пла-
ти, — чипсет (сліргеї); центральну магістраль, або шину;
контролер шини і кілька рознімних з'єднань-гнізд — сло-
тів, які призначені для підключення до материнської ін-



ЗО Апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів

ншх плат (контролерів, плат розширення тощо). Частина
слотів у початковій комплектації ПК залишається віль-
ною. У рознімні з'єднання іншої конфігурації встановлю-
ють модулі оперативної пам'яті. Кількість і тип рознімних
з'єднань є однією з важливих характеристик системної пла-
ти, оскільки при доукомплектуванні або модернізації
комп'ютера вільних слотів може не вистачити.

Крім того, на материнській платі є мініатюрні пере-
мички Оитрегз) або перемикачі (З\УІІСПЄЗ), за допомогою
яких відбувається настроювання плати. На системній платі
розташовано також з'єднувачі, до яких за допомогою спе-
ціальних кабелів — шлейфів — підключають додаткові
пристрої.

Ще один важливий елемент, який встановлюють на сис-
темній платі, — мікросхема ВІО8. Вона є енергонезалеж-
ним ПЗП, у який записано програми, що реалізують фун-
кції введення-виведення, програму тестування комп'юте-
ра в момент вмикання живлення — Р08Т (Ро'тоег Оп 8е1{
Тезі), програму настроєння параметрів ВІ08 і системної
плати та ін.

У роботі ВІО8 використовують відомості про апаратну
конфігурацію комп'ютера, які зберігає ще одна мікросхе-
ма — СМО8 НАМ. Це енергозалежна пам'ять, що постій-
но підживлюється від батарейки, яка також розташована
на системній платі. Вона живить і схему кварцового го-
динника — годинника реального часу (КТС — геаІ-Шпе
сіосіі), що безперервно відлічує час і вказує поточну дату. •

Мікропроцесор

Найбільшої уваги заслуговує мікропроцесор, який часто
порівнюють із мозком комп'ютера.

Мікропроцесор — мініатюрна обчислювальна машина, яка розмі-
щена на одній НВІС.

На одному кристалі надчистого кремнію за допомогою
складного, багатоступеневого і високоточного технологіч-
ного процесу створено кілька мільйонів транзисторів та ін-
ших схемних елементів, з'єднувальні проводи і точки під-
ключення зовнішніх виводів. У сукупності вони утворю-
ють усі логічні блоки, тобто арифметичний пристрій, КП,
регістри і т. ін. Світова промисловість випускає різноманіт-
ні типи центральних МП. У табл. 1.3 наведено технічні
дані деяких ЦП компанії Іпіеі — лідера у цій галузі.
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Таблиця 1.3

Технічні дані деяких ЦІЇ компанії Іпіеі
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Основними параметрами МП є набір команд, розряд-
ність, тактова частота.

Набір, або система, команд постійно вдосконалюється,
з'являються нові команди, що замінюють серії найпримі-
тивніших команд (мікропрограми). На виконання нової
команди потрібна менша кількість тактів, ніж на мікро-
програму. Сучасні МП можуть виконувати до кількох со-
тень команд (інструкцій).

Розрядність показує, скільки двійкових розрядів (бі-
тів) інформації обробляється (або передається) за один
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такт, а також скільки двійкових розрядів можна викори-
стати у МП для адресації оперативної пам'яті, переда-
вання даних та ін.

Кількість пам'яті, що адресується, або адресний простір,
залежить від кількості ліній шини адреси МП. Якщо цих
ліній 20, то адресний простір становитиме 220 = 1 Мбайт;
якщо ліній 24, то — 224 = 16 Мбайт тощо.

Тактова частота вказує, скільки елементарних опера-
цій (тактів) МП виконує за секунду. Вимірюється в мега-
герцах або (для частот вище 1000 МГц) гігагерцах (1 МГц =
= 106 Гц, 1 ГГц = 109 Гц). Вона є лише відносним показ-
ником продуктивності МП. Через архітектурні відміннос-
ті МП в деяких із них за один такт виконується робота, на
яку інші витрачають кілька тактів.

Важливими характеристиками сучасних МП, що впли-
вають на їх продуктивність, є ємність і швидкість функціо-
нування вмонтованої кеш-пам'яті (від англ. сасЬе — тай-
ник). Річ у тім, що сучасні МП «переганяють» за тактовою
частотою інші елементи комп'ютера. Тактова частота МП в
кілька разів вища, ніж частота синхронізації системної ши-
ни і шини пам'яті, через які відбувається обмін інформацією
з відносно повільним ОЗП. Без внутрішньої кеш-пам'яті
(що має особливо високу швидкодію) МП часто працював би
вхолосту, чекаючи чергової інструкції з ОЗП або закінчення
записування в пам'ять. Кеш-пам'ять першого рівня (Ь1), як
правило, реалізовано в самому кристалі МП, а кеш-пам'ять
другого рівня (ЬІ2), яка є повільнішою і має більшу ємність,
може розташуватися на системній платі (або її взагалі може
не бути — як у перших процесорах Сеіегоп). Типова для
сучасних МП ємність кеш-пам'яті ІЛ становить 32 Кбайт
(по 16 Кбайт відводиться для кешування команд і даних)
або 64 Кбайт, кеш-пам'яті Ь2 — від 256 або 512 Кбайт для
звичайних ПК до 2—8 Мбайт для потужних серверів. Зустрі-
чаються системи з трьохрівневою кеш-пам'яттю.

МП класу 486 і далі можуть працювати з множенням
внутрішньої частоти. Так, відносно швидкі схеми ядра МП
працюють із частотою, що в 2—10 разів перевищує частоту
інтерфейсних схем і системної шини. Деякі МП мають
коефіцієнт множення 1,5; 2,5 і т. д.

Починаючи з моделі Репііит ММХ, МП виготовляють
за ММХ-технологією. Такі МП мають додаткові регістри,
виконують кілька десятків додаткових команд й оптимі-
зовані для роботи з мультимедійними програмами.

Зовні МП має вигляд прямокутної пластмасової або
керамічної пластини з площею від 5 х 5 см до 1 х 1 см і
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менше з численними виводами (до 300—400 і більше). На
сучасні МП встановлюють радіатор зі сплаву з високою
теплопровідністю та вентилятор (розміром із сірникову
коробочку) для охолодження.

З метою нарощування продуктивності системи або ре-
монту на сучасних системних платах МП можна заміни-
ти. МП легко встановлюються (навіть користувачем) у спе-
ціальне прямокутне рознімне з'єднання — сокет (від англ.
зосісет, — розетка). Тип сокета має відповідати типу МП.

Деякі сучасні МП (Репішт II, деякі моделі Сеіегоп і
АШоп) є невеликою платою, на якій розміщено головний
кристал, мікросхеми кеш-пам'яті та ін. Плата поміщаєть-
ся в пластиковий картридж, забезпечений вентилятором.
Такий МП призначено для встановлення в слот на систем-
ній платі. Існують слоти типів 1, 2, А.

Кількісні характеристики МП (тактова частота, ємність
кеш-пам'яті), безумовно, впливають на продуктивність ПК.
Різні покоління МП мають також значні якісні відмінності:

• починаючи з класу МП 386, використовується кон-
веєрне виконання команд — одночасне здійснення
різних тактів послідовних команд у різних части-
нах МП, що збільшує ефективну швидкодію ПК у
2—3 рази;

• починаючи з класу МП 286, передбачається можли-
вість роботи в обчислювальній мережі;

• починаючи з класу МП 286, передбачено багатоза-
дачну роботу (багатопрограмність) і супутній їй за-
хист пам'яті;

• починаючи з класу МП 386, забезпечується підтрим-
ка режиму системи віртуальних машин, тобто тако-
го режиму багатозадачної роботи, за якого в одному
МП моделюється ніби кілька комп'ютерів, що пра-
цюють паралельно і мають різні ОС;

• починаючи з класу 286, МП можуть працювати у
двох режимах — реальному (Кеаі тойе) та захище-
ному (Ргоіесіей тойе). У реальному режимі іміту-
ється (емулюється) однозадачна робота МП 8086.
У захищеному — можлива багатозадачна робота з
безпосереднім доступом до розширеної пам'яті та
із захистом пам'яті, відведеної для задач, від сто-
ронніх звернень.

На сьогодні МП першого — четвертого поколінь заста-
ріли для використання у ПК, п'яте і навіть частково шос-
те покоління вже зазнало «морального» старіння. Ціка-
вими є моделі МП Репіішп III і Сеіегоп з технологією
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Тиаіайп і Соррегтіпе, Рептлшп III (IV) Хеоп (моделі Хеоп
призначені для застосування в серверах), а також новітні
моделі Репіїит IV.

Крім фірми Іпіеі, велику частку ринку МП для ПК
охоплює фірма АМВ (моделі К7 Аіпіоп ТпишіегЬті, Вигоп
ЗріШге, А1;п1оп ХР) та деякі ін.

Оперативна пам'ять

Оперативний запам'ятовуючий пристрій, або оперативну
пам'ять (ОП) — пам'ять із довільним доступом, що перед-
бачає читання і записування даних на довільні ділянки
(від англ. НАМ — Капйот Ассезз Метогу), також реалі-
зовано на НВІС. Існують два типи мікросхем пам'яті —
статична та динамічна.

У першому типі елементарну комірку утворюють три-
герні схеми. Якщо таку схему встановити вхідним ім-
пульсом в один із двох можливих станів («О» або «1»),
вона зберігає його до чергового імпульсу або до вимкнен-
ня живлення. При прочитуванні записаного в комірку зна-
чення її стан також не змінюється.

Інакше працює динамічна пам'ять: вона складається з
мікроскопічних конденсаторів, кожний із яких може пе-
ребувати в стані «заряджений» (що означає двійкову оди-
ницю) або «не заряджений» (двійковий нуль). Щоб збері-
гати дані в такій пам'яті, заряджені конденсатори необ-
хідно періодично підживлювати. Тому динамічний ОЗП
за інших однакових умов істотно повільніший від статич-
ного. Проте він менш енергоємний. На динамічних мікро-
схемах будують ОЗП, на статичних — кеш-пам'ять. Обид-
ва види пам'яті зберігають дані лише при постійному елек-
троживленні, тобто такий запам'ятовуючий пристрій є
енергозалежним. Дані в цій пам'яті знищуються після
вимкнення або перезавантаження комп'ютера.

Конструктивно сучасна НВІС ОЗП (типу 8ІММ — 8іп£Іе
Іп-ііпе Метогу Мосіиіе) має вигляд невеликої довгастої пла-
ти з розміщеними на ній мікросхемами. Останнім часом
застосовують в основному 72-контактні (72-ріп) 32(36)-бі-
тові модулі (32 біти — довжина слова з чотирьох байтів
плюс по біту контролю парності на кожний байт). На 386-х
і деяких 486-х материнських платах встановлювалися ко-
роткі, 30-контактні 8(9)-бітові, модулі. На сучасних систем-
них платах послуговуються здебільшого довгими 168-кон-
тактними 64(72)-розрядними модулями ВІММ, що дає змогу
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повніше використовувати можливості 64-бітової систем-
ної шини. На багатьох системних платах є два типи роз-
німних з'єднань — 8ІММ та ВІММ.

Зі швидкісних характеристик пам'яті найцікавішою є
час циклу звернення для записування (читання). Швид-
кість доступу, яка приблизно дорівнює часу циклу, необ-
хідного для зчитування даних з ОЗП або записування їх
туди, у сучасних ОЗП становить звичайно 35—70 не
(1 не = 10~9 с) для асинхронної пам'яті (старіший тип, реа-
лізований як ВІММ) і 7—15 не для синхронної (ВІММ).
Бувають також більш швидкодійні модулі. Розрядність
ОЗП (не самих модулів) може помітно позначатися на про-
дуктивності системи. Проте для цього треба, щоб програм-
не забезпечення було орієнтованим на використання цієї
властивості. Так, 32-розрядні додатки до ^іпсіо^з 95 по-
казують більшу продуктивність на 32-розрядних комп'ю-
терах, ніж на 16-розрядних (це стосується не тільки ОЗП,
а й МП, жорсткого диска та ін.).

Найпоширенішими на вітчизняному ринку є сучасні мо-
дулі ОЗП типу 8В-КАМ (синхронний динамічний ОЗП),
доступ до яких може здійснюватися швидше. Модулі
8В-КАМ, що випускають під розшмне з'єднання ВІММ, мають
ємність 16, 32, 64 і навіть 512 Мбайт. Вони призначені тіль-
ки для сучасних плат і на сьогодні найбільш поширені.

Найсучаснішими типами ОЗП є модулі ВВК і КВ-КАМ
(КатЬиз Метогу), або КІММ, що забезпечують швидкодію
до 2 Гбайт/с і більше.

Крім ОЗП, сучасні ПК мають надоперативну пам'ять,
або кеш-пам'ять, призначену для узгодження швидкості
роботи повільнішої динамічної пам'яті із швидшим МП.
На системних платах, як правило, встановлюють кеш-пам'ять
другого рівня (Ь2) ємністю 128—512 Кбайт і більше.

Системна магістраль (шина) і шини розширення

Типи системної магістралі і шин розширення є найваж-
ливішими характеристиками системної плати, а часто і ПК.

Системна магістраль (системна шина) — група електричних з'єд-
нань (провідників) для обміну даними, адресами і сигналами між
різними агрегатами комп'ютера.

Щоб забезпечити взаємозамінність пристроїв, які ви-
готовляють різні виробники, кількість, призначення і роз-
міщення цих провідників стандартизовано.
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У сучасних комп'ютерах системною називають магіст-
раль, до якої підключають ЦП. Системна магістраль сполу-
чає МП через чипсет з оперативною пам'яттю та кеш-пам'ят-
тю і зазвичай є найбільш швидкодійною з магістралей. Ін-
ші пристрої підключають до ЦП через шини розширення.
Системні шини сучасних МП працюють на частоті 66, 75,
100, 133 МГц і більше і відповідають розрядності шин ЦП
(наприклад, дані передаються по 64 лініях).

Переважна більшість ІВМ-сумісних комп'ютерів має ши-
ну розширення стандарту І8А (Іпйизігу Зіапсіагсі Агспііес-
іиге — стандартна індустріальна архітектура). Шина міс-
тить 16 ліній для передавання даних, 24 лінії для переда-
вання адреси, 15 ліній для апаратних переривань і 7 ліній
для організації прямого доступу до пам'яті. Крім того, кіль-
ка провідників призначені для розведення електроживлен-
ня та службових сигналів. Шина працює на частоті 8 МГц.
Максимальна швидкість передавання даних по ній теоре-
тично може досягати 16 Мбайт/с. Шину І8А ще викорис-
товують у сучасних комп'ютерах поруч із більш швидко-
дійними, але поступово від неї починають відмовлятися.

У минулому обмін даними між зовнішніми пристроями
(НЖМД) та ОЗП відбувався через системну шину за учас-
тю ЦП (на час обміну він припиняв виконання основної
програми). Це знижувало продуктивність комп'ютера. Вве-
дення до його складу локальної шини дало змогу подолати
цей недолік, оскільки вона безпосередньо сполучає зовніш-
ній пристрій з ОЗП. У першій половині 90-х років XX ст.
був поширений стандарт УЬВ (УЕ8А Ьосаі Вив), запропоно-
ваний асоціацією УЕ8А, проте він уже застарів.

У сучасних ПК проміжне місце між рівнем «МП — опе-
ративна пам'ять» і шиною І8А займає шина РСІ (Регірпегаї
Сотропеш. Іпіегсоїтесі — зв'язок периферійних компонен-
тів). Вона не залежить від типу ЦП і його тактової частоти.
Специфікація РСІ має переваги щодо УЬВ. До шини РСІ мож-
на підключати до 10 пристроїв. Рознімних з'єднань розши-
рення, як правило, тут 3—6. На шині РСІ може бути 124-кон-
тактне (32-розрядне передавання даних) або 188-контактне
(64-розрядне передавання даних) рознімне з'єднання. При
цьому теоретично можлива швидкість обміну даними стано-
вить, відповідно, 132 і 264 Мбайт/с. Стандартна тактова час-
тота шини — 33 МГц.

Одним із головних споживачів пропускної здатності
шини є графічний адаптер. Для використання сучасних
графічних програм, що дуже завантажують шину, перед-
бачено спеціальну шину АС-Р (Ассеїегаїей С-гарЬісз РогЬ —
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прискорений графічний порт), розроблену фірмою Іпіеі.
Вона схожа на шину РСІ, але працює на частоті 66 МГц і
має архітектурні особливості, які дають змогу використа-
ти переваги сучасних МП та ОЗП. Шину АОР призначено
для підключення відеоадаптера відповідного стандарту.
Сучасні шини мають позначки «АОР 4х» або «АОР 8х»,
що означає 4—8-кратну пропускну здатність щодо першо-
го варіанта АОР. Найпотужніші відеоадаптери можуть ви-
користовувати спеціальний слот АОР Рго.

Останніми роками набула популярності шина П8В
(Ппгуегзаі Зегіаі Виз) — універсальна послід'овна шина,
призначена для підключення різноманітних зовнішніх при-
строїв середньої та низької швидкодії. П8В-підсистема має
структуру типу «дерево». На системній платі міститься
хост-контролер шини, а за допомогою маленьких розеток
до нього підключаються пристрої-функції. Якщо пристрій
допускає підключення до себе ще одного чи кількох П8В-
пристроїв, він називається хабом. Шина використовує по-
слідовний спосіб передавання даних, тому в ній усього 4
провідники. Малопотужні пристрої можуть живитися пря-
мо від шини. Шина розрахована на підключення і від-
ключення пристроїв від системи без вимкнення живлен-
ня. Пропускна здатність шини становить до 12 Мбіт/с, іс-
нує більш швидкодійний стандарт — ТЛ8В 2.0. Для
найшвидкодійніших пристроїв (відеокамер, НЖМД) вико-
ристовують схожу шину — ІЕЕЕ 1394 Гіге^іге («вогня-
ний провід»).

Плати розширення

Шини розширення на системній платі мають вигляд
В-, 16- або 32-розрядних рознімних з'єднань розширення
(слотів), у які вставляються плати розширення.

Конструктивно плата розширення — це печатна плата
стандартного типорозміру з рознімним з'єднанням стан-
дарту І8А або РСІ. На платі встановлені необхідні мікро-
схеми (часто власний МП, ВІ08, ОЗП тощо) та інші елект-
ронні компоненти. Плата розширення вставляється у віль-
ний слот системної плати.

Іноді платами розширення називають лише додаткові
електронні пристрої (модем, звукову плату та ін.), які не
входять до комплекту поставки ПК і купуються його влас-
ником пізніше — з метою розширення функціональних
можливостей комп'ютера.
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Накопичувані

У системі тривалого зберігання інформації найважли-
вішу роль відіграють накопичувачі.

Накопичувач — запам'ятовуючий пристрій, призначений для три-
валого (що не залежить від електроживлення) зберігання великих
обсягів інформації.

Ємність накопичувача в десятки, сотні разів перевищує
ємність ОЗП або взагалі необмежена (якщо йдеться про на-
копичувач зі змінними носіями). Цей пристрій можна роз-
глядати як поєднання носія з відповідним приводом. Роз-
різняють накопичувачі зі змінними і незмінними носіями.

Привод — це поєднання механізму зчитування-запи-
сування з відповідними електронними схемами керуван-
ня. Його конструкція визначається принципом дії та
виглядом носія. Носій, що є середовищем зберігання ін-
формації, на зовнішній вигляд може бути дисковим або
стрічковим; за принципом запам'ятовування — магніт-
ним, магнітооптичним, оптичним. Стрічкові носії застосо-
вують тільки в магнітних накопичувачах; у дискових ви-
користовують магнітні, магнітооптичні й оптичні методи
записування-зчитування. Дискові приводи — дисководи —
розрізняються залежно від типу носія.

Інформація на дискових носіях зберігається в секто-
рах (як правило, по 512 байт). На магнітних носіях сек-
тори розташовуються вздовж концентричних кіл — дорі-
жок. Якщо запис ведеться на кількох поверхнях носія
(для дискети це два боки магнітного диска), то сукуп-
ність доріжок з однаковими номерами називається ци-
ліндром. Сектори і доріжки утворюються при формату-
ванні носія за допомогою спеціальних програм-утиліт.
Ніякої інформації користувач не можна записати на не-
форматований носій.

Накопичувачі на гнучких магнітних дисках

Гнучкі носії для магнітних накопичувачів випускають
у вигляді дискет, або флопі-дисків. Власне носій — це
плоский диск зі спеціальної плівки (майлара), що має дос-
татню міцність і стабільні розміри. Він покритий феро-
магнітним шаром і поміщений у захисний конверт (обо-
лонку дискети). На 3,5-дюймовій дискеті є віконце із за-
сувкою, під час відкривання якої будь-яка зміна інформації

і
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на дискеті стає неможливою (на 5,25-дюймовій дискеті для
цього треба закрити спеціальний проріз).

Маркування «НВ» (Ьі£п сІепзгЬу — висока щільність) на
дискеті означає, що використовується 80 доріжок із високою
щільністю запису, стандартна ємність дискети — 1,44 Мбайт.

Привод НГМД — це електронно-механічний пристрій
стандартних габаритних розмірів, у корпусі якого розмі-
щуються:

• електродвигун, що обертає шпиндель;
• магнітна головка і механізм її позиціювання;
• печатна плата зі схемами живлення двигуна, керуван-

ня механізмом позиціювання, підсилювачів записуван-
ня і зчитування, формування вихідних сигналів.

На відміну від жорсткого диска, диску НГМД надає обер-
тання тільки команда на читання або записування; в інший
час він нерухомий. Головка читання-записування під час ро-
боти накопичувача механічно контактує з поверхнею носія,
що призводить до швидкого спрацювання дискети.

У системному блоці НГМД кріпиться так, що щілина
для приймання дискети виходить на лицьову панель (час-
тіше — горизонтально). 3,5-дюймова дискета вставляється
в накопичувач засувкою вперед (по нарисованій або видав-
леній на дискеті стрілці) лицьовим боком (де клеїться ети-
кетка) догори. Щоб вийняти таку дискету з дисковода,
потрібно натиснути на його кнопку. Світловий індикатор
на дисководі показує, що пристрій зайнятий (відбувається
зчитування або записування інформації).

У різних типах НГМД використовують дискети різного
типорозміру — 3,5-дюймові (89 мм) і 5,25-дюймові (133 мм).
Є накопичувачі з різною щільністю запису — Ьрі (Ьуіе рег
іпсЬ. — байтів на дюйм) і щільністю доріжок — Ірі (ігасіс рег
іпсп — доріжок на дюйм). Для кожного такого накопичува-
ча ємність відповідної стандартно відформатованої дискети
буде різною. Найтиповіший сучасний дисковод — це при-
стрій, що працює з 3,5-дюймовими носіями з високою щіль-
ністю запису. Стандартна ємність дискети — 1,44 Мбайт, іноді
використовують і дискети ємністю 720 Кбайт.

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках

Накопичувач на жорстких магнітних дисках — це
пристрій із незмінним носієм. Його конструктивна схема
схожа на схему НГМД, але реалізація істотно інша. НЖМД
має забезпечувати в сотні разів більші ємність та швид-
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кість обміну даними. Тому інформація часто записується
не на один диск, а на цілий набір дисків, що складається з
кількох ідеально плоских пластин із відполірованим фе-
ромагнітним шаром. При цьому записування можливе на
обидві поверхні кожної пластини.

Отже, працює не одна, а група магнітних головок, скла-
дених у єдиний блок. Пакет дисків обертається безперер-
вно і з великою частотою (до 7200, а в окремих моделях до
10 000 об./хв.), поки ПК ввімкнений, і тому механічний
контакт головок і дисків недопустимий. Кожна головка
«плаває» над поверхнею диска на відстані 0,5—0,13 мкм.
Проникнення в такий механізм найдрібніших пилинок
вивело б його з ладу; тому електромеханічну частину на-
копичувача закрито герметичним корпусом.

Накопичувачі випускають десятки фірм. Щоб забезпе-
чити взаємозамінність пристроїв, розроблено стандарти на
їхні габаритні й електричні характеристики, які визнача-
ють номенклатуру з'єднувальних провідників, їх розміщення
в перехідних рознімних з'єднаннях, електричні параметри
сигналів. Найпоширбнітими нині є стандарти ГОЕ (ІІгіеегаїесІ
Вгіуе Еіесігопісз), або АТА, та більш продуктивні ЕГОЕ
(Еппапсесі ГОЕ) і 8С8І (8та11 Сотриіег Зузіет Іпт,ег£асе, чи-
тається «сказі»). ЕГОЕ не самостійний стандарт, а є розвит-
ком ГОЕ в рамках маркетингової програми провідних ви-
робників жорстких дисків. ЕГОЕ відрізняється від свого по-
передника тим, що допускає підключення до одного адаптера
від одного до чотирьох пристроїв, підтримуючи накопичу-
вачі з ємністю понад 504 Мбайт, а також немагнітні нако-
пичувачі, та допускаючи високу швидкість обміну даними.
Майже 80—90% накопичувачів, що продаються на вітчиз-
няному ринку, відповідають стандарту ГОЕ (ЕГОЕ).

На швидкодію НЖМД впливають такі характерис-
тики.

Частота обертання шпинделя. Нині випускають на-
копичувачі ЕГОЕ з частотою обертання шпинделя 5400—
7200 об./хв. Вищі значення цього параметра — поки що
прерогатива накопичувачів 8С8І.

Ємність кеш-пам'яті. У всіх сучасних дискових нако-
пичувачах встановлюють кеш-буфер, який дає змогу при-
скорити обмін даними з жорстким диском. Що більша
його ємність, тим вища ймовірність того, що в кеш-пам'яті
буде необхідна інформація, якої не треба прочитувати з
диска (цей процес у кілька тисяч разів повільніший). У різ-
них пристроях ємність буфера може варіюватися в межах
від 64 Кбайт до 4 Мбайт.
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Час пошуку, або час доступу. Це час (у мілісекундах),
необхідний для позиціювання блока головок на потріб-
ний циліндр. Показник варіюється — час пошуку під час
переходу на сусідній циліндр може становити 2 мс, а від
найближчого до краю до найближчого до центра цилінд-
ра — 20 мс. Для визначення часу пошуку підраховують
середнє арифметичне цих значень при випадковій послі-
довності переходів між циліндрами. У сучасних пристро-
ях цей показник становить від 5 до 13 мс.

Час затримки. Це час, який минає від моменту позиці-
ювання блока головок на потрібний циліндр до позицію-
вання конкретної головки на конкретний сектор. У серед-
ньому цей параметр дорівнює часу, який диск витрачає на
свої півоберти, тому даний показник повністю залежить
від частоти обертання шпинделя.

Швидкість обміну (трансфер). Кожний жорсткий диск
має два показники. Перший — це швидкість пересилання
даних між пластинами диска і кеш-буфером (внутрішня
швидкість обміну), а другий — між кеш-буфером диска
та контролером на материнській платі (зовнішня швид-
кість обміну). Максимальне значення зовнішньої швид-
кості обміну дорівнює пропускній здатності дискового ін-
терфейсу ЕІВЕ залежно від режиму (РІО або ВМА), який
використовується. Режим РІО визначає, як швидко дані
можуть передаватися між диском і контролером. При йо-
го виборі використовують регістри ЦП. Чим більший но-
мер режиму, тим вища швидкість обміну даними. Робота
в режимі ВМА (Вігесі Метогу Ассезз) дає змогу передава-
ти дані безпосередньо від диска до оперативної пам'яті,
минаючи ЦП (на відміну від режиму РІО). Таким чином,
в ОС з реальною багатозадачністю СУУтсІоууз N1, ІІпіх, 08/2,
частково "УУішіо^з 95/98/Ме) режим ВМА може дати змо-
гу ЦП займатися іншою корисною роботою під час вико-
нання дискових операцій.

Сучасні НЖМД працюють у режимах ШІгаВМА із тео-
ретичною пропускною здатністю 33, 66, 100 або 133 Мбайт/с,
що в 2—8 разів вища, ніж у режимах РІО 4 і ВМА 1.

Попри безсумнівні переваги, інтерфейс ЕІВЕ (дешевина;
простота встановлення; можливість застосування накопи-
чувачів, відмінних від жорстких дисків; наявність вбудова-
них контролерів на більшості сучасних материнських плат)
має і недоліки. Головний із них — нездатність ефективно
обслуговувати численні операції читання (записування), що
особливо актуально для користувачів багатозадачних ОС.
Поки не буде виконано одну операцію, решта вимушені сто-
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яти в черзі. Завантаження ЦП в багатозадачних ОС далеке
від досконалості. Також неможливо підключити зовнішні
пристрої ГОЕ, а внутрішніх може бути не більше чотирьох.

У високопродуктивних робочих станціях і серверах
альтернативою дискам із інтерфейсом ШЕ є накопичува-
чі 8С8І. Серед основних їх переваг — можливість оброб-
ляти численні дискові операції без істотного завантажен-
ня ЦП, підключати до одного контролера 8С8І до 7 (15 —
при використанні \УІ<їе 8С8І) жорстких дисків, інших при-
строїв зберігання інформації, сканерів. Існують накопи-
чувачі 8С8І з частотою обертання шпинделя 7200 і на-
віть 10 000 об./хв, що істотно збільшує продуктивність
дискової підсистеми. Диски 8С8І застосовують і в роботі
з аудіо- та відеоінформацією в реальному часі, де необ-
хідно забезпечити чітку пропускну здатність дискового
інтерфейсу без затримок. Крім того, до інтерфейсу 8С8І
можна підключати зовнішні периферійні пристрої. Не-
долік — додаткові матеріальні витрати.

При використанні бізнес-додатків під керуванням
\У1пс1о\уз, не кажучи вже про ВО8, у системі без додатко-
вих периферійних пристроїв диски 8С8І, як правило, не
виявляють своїх переваг.

Стримери

Альтернативою НЖМД при зберіганні архівної інфор-
мації є стримери.

Стример — пристрій для копіювання на магнітну стрічку інформа-
ції, що розміщена на жорсткому диску, з метою створення резерв-
ної копії.

За конструктивною схемою стример близький до побу-
тового касетного відеомагнітофона. У стримерах використо-
вують найрізноманітніші формати запису та типорозміри ка-
сет (картриджів). Ємність касети може бути від кількох де-
сятків мегабайтів до кількох гігабайтів. Різні моделі
стримерів забезпечують як послідовний, так і блокоорієнто-
ваний довільний доступ до даних. У пристроях цього типу
застосовують інтерфейс для флопі-дисководів, власний не-
стандартний інтерфейс (стример комплектується контроле-
ром), а також сучасний інтерфейс ШЕ (АТАРІ) або 8С8І. Стри-
мери бувають внутрішнього та зовнішнього виконання, остан-
ні нерідко підключають до комп'ютера через ЬРТ-порт.

Інтерес до стримерів дещо спадає у зв'язку з появою
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дискових накопичувачів зі змінними (особливо такими,
що перезаписуються) носіями порівнянної ємності, але
з вищими швидкісними параметрами.

Накопичувані СО-НОМ

Накопичувачі на компакт-дисках (СВ-КОМ) здатні тільки
прочитувати дані, занесені на диск. Маючи велику ємність (до
640 Мбайт) та високу швидкість зчитування, вони ефективні
при зберіганні й розповсюдженні великих обсягів інформації
(великі програмні комплекси, довідники, словники тощо).

Цифрова інформація відображається на пластиковому
диску з покриттям у вигляді западин (невідбивних плям)
та острівців, що відбивають світло. На відміну від вінчес-
тера, доріжки якого мають вигляд концентричних кіл, ком-
пакт-диск має одну безперервну спіралевидну доріжку.

Зчитується інформація з компакт-диска за допомо-
гою лазерного променя. Потрапляючи на острівець, що
відбиває світло, він відхиляється на фотодетектор, який
інтерпретує це як двійкову одиницю. Промінь лазера, що
потрапляє в западину, розсіюється і поглинається — фо-
тодетектор фіксує двійковий нуль. Як відображальна ви-
користовується алюмінієва поверхня.

У сучасних накопичувачах СВ-КОМ використовують
кілька стандартів записування інформації, найпоширені-
шим із яких є стандарт І8О 9660, особливо в частині рівня
файлової системи. Стандарт дає змогу зберігати інформа-
цію на компакт-диску і звертатися до неї так само, як і до
інформації на жорсткому диску або дискеті.

Пристрої СВ-КОМ мають, як правило, внутрішнє вико-
нання, застосовується інтерфейс ІВЕ, рідше — 8С8І. У пер-
шому випадку використовується модифікація ІВЕ — АТАРІ
(АТА РасЬеі; Іпіегіасе — пакетний інтерфейс АТА). Однією
з важливих характеристик пристроїв цього типу є частота
обертання шпинделя, з якою безпосередньо пов'язана швид-
кість обміну даними з пристроєм. При стандартній частоті
обертання швидкість передавання даних становить
приблизно 150 Кбайт/с. У дво- і більш швидкісних СВ-КОМ
диск обертається з пропорційно більшою частотою, і про-
порційно підвищується швидкість передавання даних. На-
приклад, швидкість 1200 Кбайт/с (восьмишвидкісний при-
стрій) позначається «8х». Навіть сучасні 52-швидкісні на-
копичувачі СВ-КОМ за швидкістю довільного доступу до
даних (80—250 мс) відстають від НЖМД.
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Нові дискові накопичувані

З 1995 р. на вітчизняному ринку з'явилися нові диско-
ві накопичувачі — СВ-К (СВ-КесопіаЬІе), СВ-Е (СВ-ЕгазаЬІе)
та ВУВ (Ві^ііаі Уісіео Візі?:). Перші дають змогу виконати
одноразове записування на спеціальний диск і потім необ-
межену кількість разів його зчитувати. Накопичувачі СВ-К
дисків зовні схожі на накопичувачі СВ-КОМ і сумісні з
ними за дисками та форматами запису.

Деякі типи накопичувачів допускають багаторазове
перезаписування даних на диску; у них використовують
різні фізичні принципи записування і читання даних, різ-
номанітні формати, типорозміри та ємності дискет (касет,
картриджів, дисків, часто несхожих на СВ-КОМ). Накопи-
чувачі СВ-ШУ (СВ-КелуггіаЬІе) сумісні зі звичайними ком-
пакт-дисками, але дають змогу форматувати, записувати,
перезаписувати і прочитувати спеціальні диски. Деякі мо-
делі накопичувачів фірми ІОМЕСА — 2ІР СІГІУЄ (ємність
носія 100 або 250 Мбайт) та ^А2 сігіуе (1 Гбайт); магніто-
оптичні пристрої фірми РиігЬзи (230, 640 Мбайт); диско-
вод МгЬзиЬізпі Ь8-120, сумісний із звичайними 3,5-дюймо-
вими дискетами (120 Мбайт), •— не поступаються НЖМД
багатьма швидкісними параметрами.

Накопичувач ВУВ — пристрій для читання цифрових
відеозаписів або звичайних даних. Зовні ВУВ-диск схожий
на звичайний СВ-КОМ (діаметр — 120 мм, товщина —
1,2 мм), однак відрізняється від нього тим, що на одному
боці ВУВ-диска може бути записано до 4,7 Гбайт інформа-
ції, а на обох — 9,4 Гбайт. У разі використання двошарової
схеми записування на одному його боці можна розмістити
вже до 8,5 Гбайт інформації, на обох боках — до 17 Гбайт.
Спеціальні ВУВ-диски допускають записування і переза-
писування інформації (пристроями ВУВ-КАМ і ВУВ-К^).

Найважливішим чинником, що стримує застосування
цих пристроїв, є вартість як їх самих, так і змінних носіїв.

Адаптери

Форми подання даних і керуючих сигналів, які вико-
ристовують у різних пристроях ПК, істотно різні, оскільки
різними є функції пристроїв, фізичні принципи їх роботи,
форми взаємодії з людиною. Так, дані, які зчитуються з
дискети, подаються як послідовність електричних імпуль-
сів, кожний із яких несе значення одного біта. Ті самі дані
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в системній шині зображаються комбінацією, наприклад,
64 імпульсів, які передаються одночасно.

Для підтримання взаємодії пристроїв необхідно вико-
нувати перетворення форм подання інформації, використо-
вуючи спеціальні пристрої — адаптери. Конструктивно —
це печатні плати, що, з одного боку, мають стандартне роз-
німне з'єднання для сполучення з шиною, а з іншого —
специфічне рознімне з'єднання (одне або кілька) для зв'яз-
ку з відповідним пристроєм. На платах розміщують мік-
росхеми й інші елементи, які виконують необхідні перетво-
рення. З удосконаленням елементної бази зменшується
потреба в адаптерах, оскільки деякі функції щодо перетво-
рення сигналів виконують електронні схеми керування са-
мих пристроїв (наприклад, накопичувачів), а деякі з уз-
годжень забезпечують мікросхеми, встановлені на систем-
ній платі. Нині у номенклатурі адаптерів стійко фігурують
відеоадаптери (вони ж — відеоплати, відеокарти), адаптери
портів введення-виведення, мережні адаптери (карти), зву-
кові плати (аудіокарти), внутрішні модеми.

Відеоадаптер

Відеоадаптер є чи не головним типом адаптерів, адже
саме він визначає режим роботи монітора.

Відеоадаптер (відеокарта) — пристрій, що перетворює набір да-
них, які характеризують зображення на екрані монітора, на відео-
сигнал, що посилається монітору по кабелю.

Відеоадаптер, як правило, розмішують у системному блоці
комп'ютера, де він займає слот розширення на системній
платі.

Відомо, що зображення на екрані монітора, так само які
телевізора, складається з окремих точок. Вони формуються
електронним променем, траєкторія якого на екрані внаслі-
док впливу горизонтальної та вертикальної розгорток має
вигляд кількох сотень горизонтальних ліній. Очевидно, що
чим більше точок на лінії (рядку) і чим більше рядків здат-
ний відобразити монітор на екрані, тим вищою буде якість
зображення. Цю характеристику монітора, а також відеоадапг
тера називають роздільною здатністю і виражають у вигля-
ді добутку: кількість точок у рядку помножити на кіль-
кість рядків. Керуючи інтенсивністю електронного променя,
можна змінювати яскравість зображуваної точки. Отже, для
створення на екрані монітора необхідного зображення (на-
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приклад, літери) потрібно відповідно модулювати електронний
промінь, а для цього коди символів, що зберігаються в ОЗП,
треба заздалегідь перетворювати на відеосигнал.

Зображення на екрані монітора доводиться регенерува-
ти (відтворювати) як мінімум 25—ЗО разів за секунду, що-
разу формуючи заново відеосигнал, звертаючись до опера-
тивної пам'яті за початковими даними. Насправді частоту
регенерації підвищують до 100 Гц і більше, аби послабити
мерехтіння і зменшити стомлення очей оператора. Щоб цей
процес не заважав роботі ЦП, потрібні для виведення дані
зберігаються в спеціальній відеопам'яті. Конструктивно
це може бути реалізовано виділенням ділянки в основно-
му ОЗП або (в більшості ПК) включенням спеціальних мік-
росхем пам'яті до складу відеоадаптера. Вимоги до ємнос-
ті відеопам'яті зростають із збільшенням роздільної здат-
ності та кількості відтворюваних кольорів.

Існує кілька стандартів на відеотракт ПК, які різнять-
ся наборами показників роздільної здатності, кількістю
відображуваних кольорів, частотами розгорток (табл. 1.4).

Усі плати 8УСА сумісні з більш ранніми, тобто адаптер
8УОА, який здатний працювати при роздільній здатності
1600x1200 пікселів (від англ. рісіиге еіетепі;— елемент
малюнка), може відтворювати і зображення з нижчими зна-
ченнями роздільної здатності.

Сучасні відеокарти стандарту РСІ, і тим більше АОР,
цілком відповідають рівню економічних та інших задач
за роздільною здатністю (до 1920 х 1440 і більше) та кіль-
кістю відтінків кольорів (до 16,7 млн. для режиму «Тгие
Соїог»). Якщо немає сенсу використовувати відеокарти в
режимі, що передає більше за 256 кольорів, то можна обме-
житися ємністю відеопам'яті 1—2 Мбайт навіть для ре-
жимів із великою роздільною здатністю. (Відеопам'ять —
приблизно такий самий ресурс, що нарощується, як і ОЗП,
але має інше зовнішнє виконання і часто високу вартість.)

Швидкість роботи — важливий показник відеоадап-
тера. Чим «вищий» відеорежим за кольоровістю та роз-
дільною здатністю, тим більше даних треба передавати до
відеопам'яті та прочитувати з неї. У застарілих картах це
істотно сповільнювало прорисовування зображень у гра-
фічних системах. Так, вікно у \УІшіолу8 прорисовувалося
за 1—2с, міг зникати графічний курсор під час руху миші
тощо.

Продуктивність відеокарти залежить від внутрішньої
розрядності відеоадаптера (у сучасних відеоадаптерах во-
на становить 64—256 біт), швидкості роботи відеопам'яті,
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Таблиця 1.4
Стандарти на відеопідсистему ПК
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* Ємність сучасних відеоадаптерів подають у мегабайтах

її типу та ін. У сучасних відеокартах використовується
графічна акселерація — режим, у якому робота ЦП під
час побудови окремих елементів зображення (лінії, прямо-
кутника, графічного курсора та ін.) передається спеціалі-
зованому процесору карти. Продуктивність «прискореної»
відеопідсистеми під час роботи з програмами, в яких за-
стосовується така акселерація, зростає до кількох разів.

Особливо важливу роль відіграє використання акселе-
рації під час побудови тривимірних зображень. Крім «при-
скорених» відеокарт, популярними є спеціальні карти -
прискорювачі, що виконують тільки цю функцію і працю-
ють спільно з відеокартою, — ЗО-акселератори. Але
останнім часом функції ЗВ-акселератора виконує відео-
карта. Велика ємність відеопам'яті (32—64 Мбайт) потрібна
не стільки для зберігання пікселів малюнка, скільки для
текстурних елементів багатьох (навіть невідображуваних
у поточний момент) тривимірних об'єктів.
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Контролер дисків

Цей контролер призначено для керування роботою ме-
ханічних рухомих частин пристрою і формування електрич-
них імпульсів під час записування та читання інформації.

У сучасних НЖМД (ШЕ, ЕГОЕ) багато зазначених ком-
понентів контролера перенесено з відповідних плат на сам
накопичувач. Адаптер виконує переважно логічні функції.
На перших ПК (до 386-х) у вигляді окремих плат розши-
рення встановлювалися контролери НГМД та НЖМД, час-
то їх об'єднували в одну плату. Як правило, до цих контро-
лерів підключали не більше двох пристроїв кожного типу.

Контролер введення-виведення (адаптер портів)

Це пристрій, що обслуговує різноманітні зовнішні при-
строї (принтери, маніпулятори тощо). До системного бло-
ка їх приєднують через спеціальні схемні елементи, які
називають портами. Розрізняють паралельні та послідов-
ні порти.

Паралельний порт дає змогу передати за один такт
1 байт, оскільки для передавання кожного біта відводить-
ся один провідник (контакт), і таким чином усі складові
байта передаються одночасно, паралельно.

Послідовний порт має тільки одну пару провідників
для передавання даних, і тому біти одного байта прохо-
дять через порт послідовно. Для передавання одного бай-
та потрібно не менше восьми тактів. Послідовний порт
використовують і для передавання сигналів (наприклад,
від маніпулятора).

Адаптер введення-виведення обслуговує один — три па-
ралельних порти (їх іменують ЬРТІ—ЬРТЗ) і два — чоти-
ри послідовних (з іменами СОМІ—СОМ4). Рознімні з'єд-
нання винесено на задню стінку системного блока, до них
підключаються кабелі зовнішніх пристроїв. Найчастіше
ПК має два СОМ- та один ЬРТ-порт.

У ПК застосовують контролери основних стандартів —
І8А, УЕ8А, РСІ (залежно від рознімних з'єднань, що є на
системній платі). Контролери жорстких дисків забезпечу-
ють інтерфейси ШЕ або 8С8І, а також їх досконаліші різ-
новиди — ПИгаАТА-100, ШІга'ШсІе 8С81160 та ін. У біль-
шості сучасних системних плат використовують вбудова-
ні контролери введення-виведення, НГМД і НЖМД однієї
з мікросхем чипсета. ^
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Мережні плати

Ці адаптери призначено для сполучення ПК з фізич-
ним каналом передавання даних, наприклад із коаксіаль-
ним кабелем. Вони здійснюють двоспрямоване транспорту-
вання даних: приймання сигналів з каналу і передавання
їх на шину комп'ютера або навпаки — приймання даних із
комп'ютера та їх передавання в канал. При цьому мережні
плати виконують усі необхідні перетворення структури по-
відомлень, що передаються згідно зі стандартами, за якими
побудовано обчислювальну мережу.

Мережні плати є єдиним типом пристроїв, необхідним
для побудови ЛОМ найпростішої топології. Існують мережні
карти для різних типів слотів (І8А, ЕІ8А, УЕ8А, РСІ) та ме-
режних інтерфейсів і протоколів, а також такі, в яких вико-
ристовують різні види мережних кабелів, якими комп'ютери
об'єднують у мережу. Більшість карт сумісні з протоколом
Еіііегпеі. У мережних адаптерах можуть застосовуватися для
зв'язку тонкий коаксіальний кабель, вита пара або оптиково-
локонний кабель, у деяких моделях — різні типи кабелю.

Швидкість передавання даних мережною платою ста-
новить до 10 Мбіт/с. Сучасні карти підтримують швид-
кість роботи до 100 Мбіт/с і навіть до 1 Гбіт/с, однак така
швидкість може значно обмежуватися якістю мережного
кабелю та високим рівнем завад.

Звукові карти

Одним із середовищ, у якому користувач веде діалог із
ПК, є звукове. Навіть звичайні офісні, домашні комп'ютери
можуть записувати і відтворювати звук, реагувати на голо-
сові команди, виводити звукові повідомлення. Раніше це ро-
били лише спеціалізовані мультимедійні ПК.

Будь-який ІВМ-сумісний комп'ютер має стандартний ка-
нал керування звуком — спікер (зреаісег), розрахований на
підключення невеликого динаміка (як у кишеньковому ра-
діоприймачі). Звук формується з тонального сигналу від
таймера, роботою якого можна програмне керувати.

Фактично стандартизованим засобом для роботи з аудіо-
сигналом є сучасний цифровий аудіоканал, реалізований на
звукових платах — спеціалізованих мікрокомп'ютерах для
оброблення звуку. Одним із перших таких пристроїв була
плата Зоипсі Віавіег. Цифровий аудіоканал забезпечує мож-
ливість моно- та стереофонічного записування і відтворення
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аудіофайлів із рівнем якості від касетного магнітофона до
аудіо-СВ. Записування здійснюється як оцифрування (ана-
логово-цифрове перетворення) вибірок миттєвого значення
сигналу з частотою дискретизації 5—44,1 кГц і більше. Роз-
рядність перетворювачів, які при цьому застосовують, стано-
вить 16, 18, 20, 24 біт і більше. Якість звуку тим вища, чим
більші частота дискретизації та розрядність. Для передаван-
ня потоку даних по шині у звукових платах використовують
канали ВМА, і тому цими даними ЦП не завантажується.

Крім цифрового аудіоканалу, на звукових платах також є:
• мікшер, що змішує та регулює вхідні сигнали від різ-

них пристроїв (мікрофона, СБ-КОМ, цифрового аудіо-
каналу та ін.);

• еквалайзер, який регулює тембр на низьких і висо-
ких частотах;

• синтезатор (МШІ-синтезатор), що забезпечує іміта-
цію різних музичних інструментів (є частотні ГМ-син-
тезатори та високоякісніші, але дорогі хвильові
\¥ауеТаЬ1е-синтезатори);

• МІПІ-порт для підключення електромузичних інстру-
ментів, сумісних зі стандартом МГОІ (часто рознімне
з'єднання цього порту виконує функцію ігрового пор-
ту, встановленого на платі, та служить для підклю-
чення ігрових маніпуляторів-джойстиків);

• вбудований підсилювач, до рознімного з'єднання яко-
го підключаються навушники або колонки;

• рознімні з'єднання для підключення мікрофона,
СВ-КОМ, а також лінійні вхід і вихід.

Монітор

«Обличчям» ПК є монітор — найважливіша складова
відеопідсистеми комп'ютера.

Монітор (дисплей) — пристрій, призначений для відображення тек-
стової та графічної інформації.

Відеопідсистема ПК може працювати в одному з двох
режимів — текстовому або графічному.

У текстовому режимі екран монітора умовно поділя-
ється на окремі ділянки — знакомісця (найчастіше — на
25 рядків по 80 символів у кожному). На кожному знако-
місці може бути відображено один із 256 заздалегідь ви-
значених символів — велику чи малу літеру, цифру тощо.
Номенклатура символів, що відображаються на екрані мо-

_
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нітора, не обмежується числом 256. Одному і тому самому
коду можуть відповідати різні символи на екрані моніто-
ра залежно від записаної у пам'ять відеоадаптера таблиці
(латина, кирилиця, псевдографіка та ін.).

У графічному режимі екран монітора — це, по суті, растр,
що складається з точок (пікселів). Кількість точок по гори-
зонталі та вертикалі, яку монітор здатний відтворити чітко
і роздільно, називається йото роздільною здатністю. Вираз
«роздільна здатність 800 х 600» означає, що монітор може
виводити 600 горизонтальних рядків по 800 точок у кож-
ному. Ця властивість монітора визначається розміром точ-
ки (зерна) екрана. Потенціальна роздільна здатність моні-
тора не реалізується автоматично. Реальна роздільна здат-
ність всієї відеопідсистеми залежить ще від режиму, заданого
відеокартою. Розмір зерна екрана сучасних моніторів не
перевищує 0,28 мм, при кращих характеристиках (0,22 мм
і менше) істотно зростає вартість пристрою.

Якість зображення опосередковано пов'язана також із
розміром діагоналі екрана. Так, для задовільної якості зобра-
ження в режимі 800 х 600 на 15-дюймовому моніторі досить
обмежитися розміром зерна 0,28 мм. Для 14-дюймового мо-
нітора з тим самим розміром зерна в тому ж відеорежимі
якість дрібних деталей зображення буде трохи гіршою.
14-дюймовий монітор, що працює у режимі 1024 х 768, погано
відтворює деталі і призводить до стомлення очей оператора.

Розмір діагоналі — чи не основна характеристика моні-
тора, яка визначає його вартість. Поширеними є монітори з
діагоналлю 14, 15 і 17 дюймів. Монітори з більшим екра-
ном використовують лише там, де на те є особлива потреба:
в інженерній САПР, видавничій справі тощо.

Важливою характеристикою монітора є частота регене-
рації зображення, або частота кадрової розгортки (геІтезЬ.
гаїе). Чим вищий цей показник, тим менш помітним буде
мерехтіння зображення і менше втомлюватимуться очі опе-
ратора під час роботи. Підвищення частоти регенерації ста-
вить досить жорсткі вимоги до апаратури монітора. Тому в
моніторах, що використовувалися раніше, для режимів із
максимальною роздільною здатністю застосовувалася через-
рядкова розгортка (іпіегіасе), як у звичайних телевізорах,
так що зображення на екрані формувалося за два проходжен-
ня променя: під час першого проходження він створював
парні рядки, під час другого — непарні. При цьому посилю-
валося мерехтіння зображення, а якість його була недостат-
ньою. Тому добрий сучасний монітор, що працює в режимі
високої роздільної здатності, має також працювати в режи-
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мі прогресивної розгортки (N1 — поп-іпіегіасесі). Кращі мо-
делі моніторів забезпечують частоту регенерації до 200 Гц.
Можливим є відтворення відеорежимів з роздільною здат-
ністю 1600 х 1200,1920 х 1440 пікселів і більше, але за ниж-
чої частоти регенерації.

Рідкокристалічні монітори мають (за інших однакових
умов) на порядок менші масу та геометричний об'єм, спо-
живають на два порядки менше енергії, але вони приблизно
в 5 разів дорожчі, через що поки застосовуються здебільшо-
го в переносних комп'ютерах. Розміщують їх у кришці
портативного ПК. Крім того, досягнення високої частоти
регенерації є технічною проблемою для рідкокристалічних
моніторів. Сучасний ринок завойовують плоскі ТБТ-моні-
тори. Ця технологія є перспективною як для переносних,
так і для стаціонарних ПК.

У настільних ПК монітор є самостійним конструктив-
ним блоком. До донної частини його корпуса прикріплено
рухому опору, що дає змогу встановлювати екран під зруч-
ним для користувача кутом. Усередині корпуса розміщено
електронно-променеву трубку (ЕПТ), блок живлення та
електронні схеми, необхідні для формування зображення.

У сучасних ПК вживають спеціальних апаратно-програм-
них заходів для продовження терміну служби екрана моні-
тора і зберігання електроенергії. Якщо протягом певного
часу користувач не виконує ніяких дій, то спочатку ОС видає
команду на виведення на екран спеціального малюнка (на-
приклад, зоряного неба або пустого екрана), а пізніше — на
переведення електроживлення монітора у «сплячий режим»
(живлення зберігається тільки для логічних схем, щоб моні-
тор міг працювати знову в попередньому режимі). У всіх остан-
ніх моделях моніторів передбачено цифрове настроєння з
пам'яттю для 10—20 відеорежимів. Це необхідно для роботи
в різних графічних режимах, як правило, з роздільною здат-
ністю 800 х 600 пікселів і більше, оскільки у протилежному
випадку при зміні режиму користувачу доведеться постійно
регулювати геометричні характеристики зображення.

Монітор з ЕПТ є пристроєм із максимальним рівнем різ-
них випромінювань і полів у складі ПК. Неякісні дешеві
монітори можуть бути потенціальне небезпечними для здо-
ров'я користувача. У позначках моніторів із низьким рів-
нем випромінювання є абревіатури ЬК (ІЛЛУ Кашатіоп), МРК П,
ТСО 99 та ін.

Дешевою альтернативою дорогому сучасному моніто-
ру може в деяких випадках бути чорно-білий ЗУС-А-моні-
тор, наприклад для виділених мережних серверів.
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Клавіатура

Традиційним пристроєм керування комп'ютером є кла-
віатура.

Клавіатура — пристрій, призначений для введення в комп'ютер ін-
формації та команд керування.

Зазвичай клавіатура стаціонарного ПК — це самостій-
ний конструктивний блок. У переносних ПК клавіатура
входить до складу корпуса; кількість її клавіш значно
менша, ніж у стаціонарного ПК.

Клавіатури мають по 101—104 клавіші, які розміщені
за стандартом С^'УУЕКТУ (у верхньому лівому куті літерної
частини клавіатури містяться клавіші «3>, <^>, <Е>, <К>,
<Т>, <¥>). Розрізняють їх лише за незначними варіаціями
розташування і форми деяких службових клавіш, а також
особливостями, зумовленими мовою, що використовується
(так, призначені для вітчизняного ринку клавіатури мають
на літерних клавішах подвійне маркування — латиною та
кирилицею).

Сукупність клавіш клавіатури поділяється на кілька
груп:

• символьні (алфавітно-цифрові);
• цифрові;
• функціональні;
• керування курсором;
• спеціальні.
Основне призначення символьних клавіш. — занесення

(введення) тексту (літер, цифр, спеціальних символів).
Групу цифрових клавіш здебільшого використовують

для введення чисел. Тому клавіші розміщено у порядку,
найзручнішому для цієї роботи. Проте вони можуть і дуб-
лювати клавіші керування курсором. Перехід від одного
режиму їх використання до іншого здійснюється натис-
ненням на клавішу <Мит ЬосЬ>.

Призначення функціональних клавіш — подавати
команди. Значення команд визначається активною в пев-
ний момент програмою. Наприклад, клавіша <РЧ> найчас-
тіше викликає допомогу. Жорстко закріпленого значення
клавіш немає. Сучасні клавіатури мають 12 функціональ-
них клавіш.

Клавіші керування курсором подають команди на йо-
го пересування по екрану монітора щодо поточного зобра-
ження. Конкретне значення команд може залежати від
програми. Проте найчастіше клавіші зі стрілками вико-
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ристовують для переміщення курсора або прокручування
списків чи тексту по екрану. Клавіші <Ра§е Цр> і <Ра£е
ВО\УП> прокручують текст відразу, відповідно, на сторінку
вгору або вниз, клавіша <Ноте> встановлює курсор на
початок рядка, а клавіша <ЕпсІ> — на кінець.

На клавіатурах є і спеціальні клавіші.
Одні й ті самі клавіші використовуються для введення

і малих, і великих літер, і латини, і кирилиці. Якщо необ-
хідно набрати одну або кілька великих літер (у верхньому
регістрі), то натискують на символьні клавіші, тримаючи
натисненою клавішу <8Мй>. Якщо великі символи вво-
дять тривалий час, то регістр перемикають, натискаючи на
клавішу <Сарз Ьос1с>.

Клавіша <Еп1;ег> закінчує введення рядка символів у
комп'ютер або здійснює перехід курсора на новий рядок
(починає новий абзац). Клавіші <Сопі;го1> (<Сі;г1>) та
<А1ї> (так само, як і <8пШ>) використовують одночасно
з іншими — ними змінюють значення команд залежно
від програми, яку використовують. Клавіша <Ргіп1;
8сгееп> призначена для друкування вмісту екрана на
принтері в середовищі ОС ВО8. Клавіша <8сго11 Ьос1с>
перемикає режими прокручування зображення. Клавіша
<Раизе> часто дає змогу припинити виконання програ-
ми. Клавішею <Езс> (<Езсаре>) найчастіше скасовують
дію або закривають вікно на екрані монітора. Клавіші
<Ве1еіе> (<Ве1>) і <Вас1сзрасе> («—>) дають змогу сти-
рати введені символи, відповідно, праворуч та ліворуч від
курсора. Клавіша <ІпзегЬ> (<Іпз>) призначена для пере-
микання режимів вставляння і замінювання при введен-
ні тексту.

Перемикання алфавітів (латина — кирилиця) здійс-
нюється програмне, а відповідна команда (наприклад, од-
ночасне натискування на ліву та праву клавіші <8пШ>)
визначається певною програмою керування клавіатурою.

Останнім часом стали популярними клавіатури Місго-
зоЇЇ, що мають три додаткові клавіші, які використовують-
ся в останніх версіях АЛГіпсІо^з: перша з них імітує натис-
нення на кнопку «Пуск» («Зіагі») на панелі задач (клаві-
шу продубльовано), третя — натиснення на праву кнопку
миші. Існують також ергономічні клавіатури зі специфіч-
ним розташуванням клавіш — зручним для швидкісного
набору, а також клавіатури для звичайного рознімного з'єд-
нання (АТ), з'єднання Р8/2 і ІІ8В. Бувають і безпровідні
клавіатури, що сполучаються із системним блоком радіо-
хвилями або інфрачервоним випромінюванням.
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Маніпулятори

Під час роботи комп'ютера на екран монітора виводить-
ся покажчик — курсор (стрілка, риска або прямокутник, що
блимають та ін.), який відіграє важливу роль в організації
діалогу користувача з комп'ютером: курсор позначає місце
на екрані, куди потрапить черговий введений символ, указує
на програмне вікно, яке треба активізувати, та ін. Користу-
вач може пересувати курсор на потрібне місце, використову-
ючи клавіші керування, зокрема клавіші зі стрілками. Про-
те це не завжди зручно, а якщо застосовуються графічна ОС
і додатки, то незручно зовсім. Значно ефективнішим є вико-
ристання маніпуляторів (спеціальних пристроїв для керу-
вання курсором і подавання деяких команд). Найвдаліші
маніпулятори — миша та трекбол (останній поширений мен-
ше). У портативні ПК останнім часом вбудовують не трек-
бол, а ІоисНраа — чутливу пластинку, яка може реагувати на
натиснення та переміщення пальця.

Миша має вигляд невеликої коробочки з пластмаси. Як-
що пересувати її по плоскій поверхні, то кулька (розташована
знизу всередині корпуса миші) прокручується і механічно
зв'язані з кулькою мініатюрні датчики генерують дві сери
електричних імпульсів. Кількість імпульсів в одній серії фік-
сує шлях мипгі по осі X, інша серія описує шлях, пройдений
нею по осі У. На основі цих імпульсних послідовностей ви-
значається положення курсора на екрані монітора. Миша має
дві або три клавіші (рідко більше). Натискаючи на них, ко-
ристувач може подавати команди. Значення команд визнача-
ється ОС, що застосовується, і додатками. Деякі моделі мишей
мають замість середньої клавіші ролик, який використову-
ють, наприклад, для прокручування тексту на моніторі. Два
ролики прокручують текст по горизонталі та вертикалі.

Миша підключається за допомогою кабеля до рознімно-
го з'єднання СОМІ або СОМ2 адаптера введення-виведення,
а також до порту П8В. Нові технічні її варіанти зв'язуються
із системним блоком безпровідним каналом (інфрачерво-
ним або радіовипромінюванням). Існують маніпулятори для
звичайного рознімного з'єднання, з'єднання Р8/2 і П8В.

Зовнішні (периферійні) пристрої

Функціональна здатність ПК виконувати багато завдань
часто визначається не стандартним складом системного
блока, а наявністю різноманітних зовнішніх пристроїв.
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Зовнішні пристрої — пристрої, які розміщені поза системним бло-
ком і використовуються на певному етапі оброблення інформації.

Це передусім пристрої фіксації вихідних результатів —
принтери, плотери, модеми, стримери, сканери, мультимедій-
ні проектори та ін. Поняття «зовнішні пристрої» умовне.
До них може відноситися, наприклад, накопичувач на ком-
пакт-дисках, якщо він має власний корпус і приєднується
спеціальним кабелем до зовнішнього рознімного з'єднан-
ня системного блока. І навпаки, модем може бути конструк-
тивно оформлений як плата розширення, і тоді немає під-
став відносити його до периферійних пристроїв.

Принтери

Найтиповішим зовнішнім пристроєм ПК є принтер.

Принтер — пристрій, призначений для виведення на тверді носії,
здебільшого на папір, результатів роботи програм.

Існує велика кількість різноманітних моделей прин-
терів, що різняться принципом дії, інтерфейсом, продук-
тивністю, функціональними можливостями.

Основу принтера становить складний електромеханіч-
ний агрегат, що забезпечує формування зображення, пере-
міщення паперу, подавання барвника та ін. До його скла-
ду входить ще електронна частина, яка включає схему ке-
рування і буферний запам'ятовуючий пристрій. Перша
інтерпретує команди, що надходять із комп'ютера, та керує
локальними операціями (наприклад, заправлянням папе-
ру в друкарський тракт), а другий зберігає чергову порцію
передбаченої для виведення інформації.

За способом формування зображень принтери поділя-
ють на контурні (ударні) та растрові.

У контурних принтерах зображення символу має ви-
гляд безперервної лінії і формується ударом (через фар-
бувальну стрічку) деталі з рельєфом відповідної форми
(як у звичайних друкарських машинках) по папері.

У растрових принтерах зображення складається з без-
лічі дрібних (0,01—0,3 мм) точок, нанесених на папір у
необхідному порядку. Останнім часом у ПК застосову-
ються тільки растрові друкарські пристрої. За способом
нанесення фарбувальних точок вони бувають матричні,
струминні, лазерні і світлодіодні.

Матричні принтери. Головним вузлом матричного
принтера є друкарська головка — обойма з тонкими мета-
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левими стрижнями (голками), розміщеними у вертикаль-
ній площині перпендикулярно до паперу. Рухається вона
вздовж рядка, який друкується, а стрижні у потрібний мо-
мент ударяють по папері через фарбувальну стрічку. Та-
ким чином на папері формуються символи та інші зобра-
ження. У дешевих моделях принтерів використовується
друкарська головка з дев'ятьма стрижнями. Якість друку
такими принтерами посередня. Більш високоякісний і
швидкий друк забезпечують принтери з 24 друкарськими
голками. Швидкість друкування точко-матричними прин-
терами — від 10 до 60 с на сторінку в текстових режимах.
Швидкість друкування в графічних режимах істотно ниж-
ча. Матричні принтери невимогливі до якості паперу, мо-
жуть відразу давати через копіювальний папір кілька ко-
пій документа. Однак у них найбільший рівень шуму.

Струминні принтери. У цих принтерах зображення
формується мікрокраплями спеціального чорнила, що ви-
кидаються на папір через мініатюрні сопла. Вони забезпе-
чують вищу якість друку порівняно з матричними прин-
терами, зокрема дають змогу простіше реалізувати кольо-
ровий друк. Струминні принтери практично безшумні.
Проте вони дорожчі від матричних (значно дорожчі карт-
риджі), потребують ретельнішого догляду й обслуговуван-
ня, вимогливіші до якості паперу. Швидкість друкування
приблизно така сама або трохи вища, ніж матричними:
від 10 до 60 с на сторінку. У графічних режимах струмин-
ні принтери в кілька разів перевищують матричні за швид-
кістю друкування.

Лазерні та світлодіодні принтери. Ці принтери забез-
печують найкращу (близьку до друкарського способу) якість
друку. У них використовується принцип ксерографії: зо-
браження спочатку формується на спеціальному барабані у
вигляді сукупності електричних зарядів; до заряджених
точок поверхні барабана прилипає тонкодисперсний барв-
ник, внаслідок чого зображення стає видимим; потім воно
відтисненням переноситься на папір і закріплюється на
ньому сильним, але короткочасним прогріванням. Відмін-
ність від звичайного ксерокопіювального апарата полягає в
тому, що електричний рельєф на друкарському барабані
формується за допомогою лазера, промінь якого модулю-
ється за командами комп'ютера. Схожий принцип викори-
стовують світлодіодні принтери. Друкарський барабан у них
опромінюється не лазерним променем, а світлодіодами.

Роздільна здатність лазерних принтерів — від 300 (тоб-
то розмір точки приблизно 0,08 мм) до 1200 і більше то-
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чок на дюйм. Швидкість друкування лазерними принтера-
ми — від 3 до 15 с на сторінку при виведенні текстів. На
виведення сторінок із малюнками потрібно більше часу, а
з великими ілюстраціями — до кількох хвилин. Світло-
діодні принтери дещо програють лазерним за цими по-
казниками, але є привабливішими за ціною.

Перехід до растрового принципу друку має фундамен-
тальне значення, оскільки він дає змогу принтеру виводити
на папір не тільки текст, а й графіку. При цьому текстове
виведення збагатилося різноманітними можливостями ком-
бінації в одному документі шрифтів різних розмірів і типів.

Процес друкування. Сучасні принтери можна викори-
стовувати у двох режимах — текстовому та графічному.
Вибір режиму здійснюється на рівні прикладної програ-
ми, яка виводить інформацію на друк і не потребує пере-
микання та налагоджень на принтері.

Текстовий режим призначено для виведення тільки текс-
тів. Він характеризується тим, що відібрані для виведення
дані передаються в буферний запам'ятовуючий пристрій
принтера у вигляді послідовності кодів символів, і принтер
сам на основі кожного чергового коду формує команди для
друкарської головки, примушуючи її в необхідній послідов-
ності ударяти по друкарських голках («вистрілювати» чор-
нило тощо). У цьому режимі користувач має змогу вибрати
малюнок і розмір шрифту — у межах того набору шрифтів,
які встановлено (записано) в- пам'ять принтера. Режим за-
безпечує підвищену швидкість друкування.

У графічному режимі принтер може наносити на папір
і текст, і малюнки. Текст може бути насиченим найрізно-
манітнішими образотворчими відтінками. Досягається це
принципово іншою організацією його формування і виве-
дення. Кожний символ тексту, крім основного коду, що за-
дає його значення (літеру, цифру та ін.), доповнюється служ-
бовими даними про шрифт, його розмір і вигляд, положен-
ня в рядку та ін. У процесі виведення спеціальна програма —
драйвер друку — перетворює основні коди документа, з
урахуванням службових поміток, на послідовність бітів, яка
позначає зображення майбутнього тексту. Ця послідовність
передається в буфер принтера і керує нанесенням на папір
окремих точкових елементів зображення.

Дані про шрифти (їх машинний опис) зберігаються в спе-
ціальних шрифтових файлах. Велике значення мало ство-
рення системи шрифтів ТшеТуре, які масштабуються. Вони
дають змогу зберігати тільки основне зображення (рисунок)
шрифту. Всі інші зображення, які відрізняються за розмі-
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ром або типом, виходять програмним перерахунком. Завдя-
ки цьому різко скорочується кількість файлів зі шрифтами,
і можна істотно збільшити варіації накреслень шрифту.

Модеми

Розвиток глобальних комп'ютерних мереж спричинив
поширення таких пристроїв зв'язку, як модеми.

Модем — пристрій для сполучення комп'ютера зі звичайною теле-
фонною або спеціальною лінією зв'язку.

Комп'ютер продукує дискретні електричні сигнали (по-
слідовності двійкових нулів і одиниць), а по телефонних лі-
ніях інформація передається в аналоговій формі (тобто у
вигляді сигналу, рівень якого змінюється безперервно, а не
дискретно). Модеми виконують цифро-аналогове й обернене
перетворення. При передаванні даних вони накладають циф-
рові сигнали комп'ютера на безперервну несучу частоту те-
лефонної лінії (модулюють її), а при їх прийманні демоду-
люють сигнал і передають інформацію в цифровій формі в
комп'ютер. Модеми передають дані по звичайних, тобто ко-
мутованих, телефонних каналах зі швидкістю від 300 до
33 600 біт/с (приймають до 56 000 біт/с). На орендованих (ви-
ділених) каналах ця швидкість може бути й вищою.

Багато модемів можуть виконувати також функції
факс-апарата (факс-модеми), автосекретаря, видавати го-
лосові повідомлення та ін., однак тільки за наявності від-
повідного комунікаційного програмного забезпечення.

За конструктивним виконанням модеми бувають вбу-
дованими (вставляються в системний блок комп'ютера в
один зі слотів розширення) і зовнішніми (підключаються
через один із комунікаційних портів або порт П8В, маючи
окремий корпус і власний блок живлення).

Існують також радіомодеми та модеми для мобільного
телефонного зв'язку.

Сканери

Нерідко виникає потреба ввести в ЕОМ з наявного ори-
гіналу текст і/або графічне зображення для його подаль-
шого оброблення (редагування та ін.). Введення цього текс-
ту на клавіатурі потребує багато часу і зусиль. Проте є
спеціальні пристрої — сканери, здатні читати текст і пе-
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ретворювати його на «електронний малюнок». Потім спе-
ціальна програма (наприклад, РіпеКеайег) дешифрує цей
малюнок, перетворюючи його на текстовий файл, де кож-
ний байт відповідає певному символу.

Сканер — пристрій, який дає змогу вводити в комп'ютер чорно-
біле або кольорове півтонове зображення і прочитувати графічну
та текстову інформацію.

Існує чимало моделей сканерів, що різняться методом
оптичного «промацування» зображення, допустимим роз-
міром оригіналу, якістю оптичної системи. За способом
переміщення зчитуючого вузла щодо оригіналу сканери
поділяють на планшетні, барабанні та ручні.

У планшетпних сканерах оригінал кладуть на скло, під
яким рухається оптико-електронний зчитуючий пристрій.
У барабанних — оригінал через вхідну щілину втягуєть-
ся барабаном у транспортний тракт і пропускається повз
нерухомий зчитуючий пристрій. Барабанний сканер не дає
змоги сканувати книги, переплетені брошури. Ручний ска-
нер необхідно плавно переміщувати вручну по поверхні
оригіналу, що не дуже зручно. При систематичному вико-
ристанні (у видавничих системах) краще мати настільний
планшетний сканер (хоча він і дорожчий).

Як і фотокопіювальний пристрій, сканер освітлює оригі-
нал, а його світлочутливий датчик з певною частотою вимі-
рює інтенсивність відбитого оригіналом світла. Роздільна здат-
ність сканера прямо пропорційна частоті вимірювань. У про-
цесі сканування пристрій перетворює інтенсивність світла на
двійковий код, який передається в пам'ять комп'ютера.

Якщо сканер при кожній вибірці реєструє один біт інфор-
мації, то він розпізнає або чорний, або білий колір (перший
може відповідати логічній одиниці, другий — логічному ну-
лю). Залежно від кількості бітів, що відповідають одній ви-
бірці, сканер може розпізнавати більшу або меншу кількість
відтінків — від чорного до білого. Наприклад, восьмибітові
сканери забезпечують реєстрацію 256 рівнів сірого.

Людське око не здатне розрізнити більше 256 відтін-
ків сірого. При забезпеченні такого рівня переходи між
ділянками зображення з різною яскравістю стають плав-
ними і мають цілком природний вигляд.

Кольорове сканування — сканування в «сірому» режимі з різними
фільтрами (червоним, синім, зеленим).

Зображення, що створюються внаслідок сканування 256
відтінків по кожному компоненту, дають у сумі 16,7 млн.
можливих комбінацій кольорів (24-бітне зображення).
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Здавалося б, 24 біт досить для точного передавання будь-
якого відтінку. Проте при подальшому корегуванні гами
кольорів, яскравості або контрастності розмір палітри знач-
но зменшується, особливо на краях спектра, і частина да-
них втрачається. Це зумовило появу моделей сканерів із
глибиною кольору 36 і навіть 48 біт. При неминучій втра-
ті даних запасні біти дають змогу отримати справжнє 24-біт-
не зображення.

Вибираючи конкретне програмне забезпечення для ска-
нера, слід враховувати:

• наявність механізму попереднього сканування, який
дає змогу виконати одноразове сканування всієї сто-
рінки з подальшим вибором ділянок меншого роз-
міру для остаточного сканування;

• можливість установлення широкого діапазону роз-
дільних здатностей, що дає змогу вибирати необхід-
ну для кожного конкретного випадку величину (як
правило, це важливо під час роботи з фотографіями
та іншою графічною інформацією);

• можливість регулювання контрастності та яскра-
вості;

• можливість редагування зображень;
• можливість створення файлів, формат яких відпові-

дав би іншим програмам, що використовуються в
системі.

Звичайна оптична роздільна здатність сканера ста-
новить 300—1440 точок на дюйм. Більша кількість (по-
над 3000) відображає інтерполяційну роздільну здатність,
що досягається апаратно-програмними засобами із вико-
ристанням математичного оброблення параметрів точок
зображення, які розташовані поруч. Якість відскановано-
го матеріалу залежить від оптичної роздільної здатності
сканера, але не тільки.

На результат роботи сканера (системи «сканер-деши-
фратор») впливає якість оригіналу (чіткість символів, ста-
більність їхніх розмірів у рядку, насиченість кольору). То-
му зчитування з розмитими контурами символів оригіна-
лу дасть файл із великою кількістю нерозпізнаних або
помилкових символів, їх доведеться корегувати вручну
звичайними засобами редагування. Саме через складність
розпізнавання рукописних оригіналів (низька якість) сис-
теми розпізнавання рукописного тексту ще далекі від до-
сконалості.

Сканери найвищого класу — планшетні. Вони, як пра-
вило, кольорові, мають високу оптичну й інтерполяційну
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роздільну здатність, можуть комплектуватися додатково
слайд-приставками, які дають змогу сканувати рулонні або
листові фотоплівки для отримання електронної фотогра-
фії, минаючи процес звичайного фотодруку.

Ручні сканери найдешевші. Вони призначені для ска-
нування невеликих зображень, оскільки ширина поля ска-
нування в них не перевищує 10—15 см. Основна умова —
рівномірне переміщення його по поверхні оригіналу. Як-
що необхідно сканувати оригінал, розмір якого більший
від розміру ділянки робочого поля сканера, його сканують
частинами.

Джерела безперебійного живлення

Призначення джерел безперебійного живлення (ДБЖ,
англійська абревіатура Ш>8 — ІІпіпі;еггирт,аЬ1е Ро^ег
8ирр1у) — захищати обчислювальні пристрої, зокрема ПК,
від перебоїв у електропостачанні. До складу ДБЖ вхо-
дить акумулятор, що зберігає заряд, достатній для живлен-
ня ПК протягом певного часу в разі відмови електромере-
жі. За цей час користувач ПК може нормально закінчити
роботу програм і вимкнути комп'ютер.

Джерела безперебійного живлення мають різні потуж-
ності (від 250 В-А), різну тривалість автономного живлен-
ня (від кількох хвилин до кількох годин) і різну міру
автоматизації (деякі ДБЖ можуть видавати комп'ютеру
сигнал про перерву в електропостачанні, у відповідь на це
комп'ютер запустить спеціальну програму, яка припинить
його роботу і вимкне комп'ютер автоматично, без участі
оператора).

Установлення ДБЖ рекомендують у системах, де особ-
ливо важливим є зберігання даних (у комп'ютерах банків,
комп'ютерах, що керують небезпечними виробництвами, у
виділених серверах комп'ютерних мереж), а також при
незадовільному електроживленні від мережі.

Вибір конфігурації персональних комп'ютерів

Вивести аналітичну залежність між процесами оброб-
лення даних і технічними характеристиками комп'ютера
ще не вдалося нікому. На практиці передусім потрібно
прагнути до якомога повної відповідності споживчих якос-
тей ПК задачам, для розв'язання яких він призначений.
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Проблему вибору комп'ютера вирішують, користуючись по-
радами експертів.

Скажімо, назріла потреба придбати ПК з метою викори-
стання його як робочої станції для невеликої локальної
мережі, призначеної для обслуговування клієнтів (на-
приклад, у приймальному бюро служби зайнятості). Вся
інформація, необхідна для роботи, зберігається централізо-
вано, обсяг даних для одноразового оброблення невеликий,
швидкість роботи визначається не комп'ютером, а швид-
кістю діалогу між оператором і клієнтом, з одного боку, та
між оператором і ПК — з іншого. У цьому разі цілком
підходить ПК з низькою швидкодією, мінімальною ємніс-
тю ОЗП і найпростішим НЖМД: зовнішні пристрої (прин-
тер і т. ін.) йому не потрібні.

Якщо комп'ютер призначається для регулярної підго-
товки великих текстових документів при високих вимо-
гах до якості оформлення, то він потребуватиме потужно-
го текстового редактора, інших програмних продуктів. Мо-
ва може йти про ПК із процесором не гіршим, ніж Репііит.,
ОЗП із ємністю, не меншою 32 Мбайт, і НЖМД із ємністю,
не меншою 2—4 Гбайт.

Вибираючи тип процесора (багато в чому і тип ком-
п'ютера), слід мати на увазі, що згодом буде досить склад-
но перейти до потужнішої конфігурації: заміна процесо-
ра іноді навіть у межах однієї сім'ї, не кажучи вже про
перехід до потужнішого класу, потребує заміни дорогого
елемента комп'ютера — системної плати.

Потрібно подумати і про економічну доцільність мо-
дернізації, оскільки скупна ціна застарілих комплектую-
чих, як правило, невисока. Деякі фірми займаються ап-
грейдом (від англ. ир^гасіе — модернізація) комп'ютерів
«під ключ» і можуть задовольнити будь-яке замовлення
користувача, включаючи старі комплектуючі до вартості
послуг. Однак послуги таких фірм не дешеві.

Багато комплектуючих і пристроїв може самостійно
замінити та сконфігурувати навіть не дуже кваліфікова-
ний користувач. Маються на увазі клавіатура, маніпуля-
тор «миша», монітор, принтер, зовнішні модеми, деякі інші
периферійні пристрої, а також усі комп'ютерні аксесуари.

Інші види комплектуючих потребують розкриття сис-
темного блока комп'ютера, розбирання деяких його при-
строїв, використання спеціальних інструментів, знання апа-
ратної частини. Серед них МП, системна плата, модулі ОЗП,
різні карти розширення, периферійні пристрої з власними
адаптерами (контролери, що вставляються в слоти розши-
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рення на системній платі), деякі моделі сканерів, пристрої
з інтерфейсом 8С8І.

При купівлі або модернізації комп'ютера потрібно
пам'ятати, що ціни на комп'ютерну техніку швидко па-
дають. Тому придбання невигідного на певний момент
комплекту з підвищеними характеристиками пізніше мо-
же стати вигідним та обґрунтованим. Певні групи ком-
плектуючих внаслідок вдосконалення технологій у від-
повідних галузях промисловості постійно дешевшають.
Останніми роками істотно дешевшали процесори, сис-
темні плати, відеоадаптери, модулі ОЗП, НЖМД, СВ-КОМ,
БУВ та СВ-К^Г накопичувачі, лазерні принтери, скане-
ри, модеми. Відносно стабільними залишалися ціни на
монітори, матричні принтери, корпуси, блоки живлення,
звичайні дисководи для флопі-дисків, клавіатури, миші,
аксесуари.

Майбутньому користувачеві насамперед потрібно ви-
значити склад і характеристики базового комплекту ком-
п'ютера.

Базовий комплект — перелік абсолютно необхідних для функціо-
нування комп'ютера пристроїв, за винятком периферійних і до-
даткових.

Часто ПК у момент купівлі — це той базовий ком-
плект (певна початкова конфігурація), який покупець мо-
же наростити пізніше. Інший варіант: зразу зробити за-
мовлення при купівлі на додатковий ОЗП, накопичувач,
необхідні плати розширення і периферійні пристрої.

Склад базового комплекту — поняття відносне. На
початку 80-х років XX ст. вважали, що до нього не вхо-
дить жорсткий диск. На сьогодні, зважаючи на вимоги
сучасного програмного забезпечення, принаймні не-
серйозно говорити про комп'ютер без жорсткого диска
(виняток — бездискові робочі станції). Інші пристрої,
навпаки, можуть вийти зі складу базового комплекту,
наприклад 5-дюймовий дисковод для флопі-дисків. Де-
які пристрої формально далеко не обов'язкові для за-
безпечення працездатності комп'ютера, хоча з певних
причин їх усе частіше включають до складу базового
комплекту. Так, практично всі ПК комплектуються ма-
ніпуляторами «миша», оскільки з переходом на графіч-
ні системи лише деякі користувачі не використовують
цей пристрій; у той же час маніпулятор — один із най-
дешевших пристроїв ПК. Інший такий пристрій — на-
копичувач СВ-КОМ.
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Отже, до складу базового комплекту сучасного ПК вхо-
дять корпус із блоком живлення; ЦП; системна плата;
оперативна пам'ять; адаптери (відеоадаптер, іноді окремі
адаптери накопичувачів); жорсткий диск; дисковод для
дискет; клавіатура; маніпулятор; часто накопичувач
СВ-КОМ. Сюди належить і монітор, чого не завжди можна
сказати про виділений сервер.

Вибір кожного з названих пристроїв має свої особли-
вості.

Корпус і блок живлення. Вибір корпуса визначається
здебільшого кількістю накопичувачів, що встановлюють-
ся в ньому, і додаткових плат розширення. У різних за
розміром корпусах для накопичувачів передбачається різ-
на кількість відсіків. Крім того, великі за розміром кор-
пуси мають потужніші блоки живлення. Слід пам'ятати,
що сучасні корпуси АТХ несумісні з деяким обладнан-
ням для стандарту АТ.

Центральний процесор. Сучасні процесори не перед-
бачають обмежень щодо розв'язуваних задач, крім швид-
кості роботи. Починаючи з сім'ї 386-х, МП можуть оперу-
вати з фізичною пам'яттю набагато більшої ємності, ніж
її можна встановити навіть на потужні ПК, не кажучи про
реально необхідну ємність. Це стосується також ємності,
доступної для адресації віртуальної пам'яті та інших ха-
рактеристик. Більша частина сучасного програмного за-
безпечення якщо і має обмеження на тип процесора, то
вони часто зводяться до формулювання «процесор, не ниж-
чий за Рептлшп». Мало яким програмам дійсно необхід-
на досконаліша архітектура, скоріше на працездатність про-
грам вплине швидкодія, тактова частота.

При потребі працювати з МісгозоЙ ОШсе 97 або 2000
доцільно вибирати потужніший за 386-й процесор, навіть
якби вказане програмне забезпечення і працювало з ним.
Для сучасних інтерактивних систем швидкість реакції
на дії оператора була б недопустимо малою. Проте існує
коло задач, для яких час реакції системи є малозначною
характеристикою, а допустиме очікування користувача ста-
новить від кількох секунд до кількох хвилин. Інший
приклад: задача розв'язується у пакетному (автоматично-
му) режимі, тобто після введення оператором початкових
команд основні дії виконуються програмою без участі лю-
дини (наприклад, розрахунок заробітної плати на підпри-
ємстві). Дійсно, якщо задача постає один-два рази на мі-
сяць, чи так уже важливо, скільки часу витрачає на це
комп'ютер — 2 хв. або 1 год.?



66 Апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів

Тому іноді можна вибрати малопотужний, але дешев-
ший МП (ПК). Таким мінімумом у наш час є сім'я Рептлит-
процесорів першого покоління (у крайньому випадку —
486-х процесорів). Навіть якщо задачу можна розв'язати
на ХТ або 286-му комп'ютері, то вибір його буде невиправ-
даним, оскільки:

• немає нових комплектуючих до комп'ютерів заста-
рілих типів;

• застарілі МП (наприклад, ІІйеІ 80286, 80386) майже
однозначно визначають тип системних плат, які ви-
користовуються з ним. Ці системні плати несумісні
з новими платами розширення, накопичувачами, іноді
з периферією (за рознімними з'єднаннями, інтерфей-
сами, стандартами шини);

• все частіше виникають обмеження з боку програм-
ного забезпечення (застосовуються 32-розрядні до-
датки, багатозадачність тощо).

Остаточний вибір МП визначається розумним співвід-
ношенням його вартості й комплектуючих для нього.

Системна плата. При виборі системної плати передусім
потрібно визначитися з її типом. Системні плати, як прави-
ло, тісно пов'язані з класом МП, що використовується, точні-
ше — з рознімним з'єднанням (наприклад, є системні плати
для МП Репідшп або Репіїшп ММХ, босісет, 7). Деякі плати
допускають установлення МП оуепіггуе (на клас вище). Так,
для 486-х плат підходять МП Рептдшп ОВР (Іпіеі Р24Т) —
аналоги МП Рептдшп для шини і рознімного з'єднання 486-го
МП, проте в таких випадках продуктивність ПК дуже обме-
жує менша розрядність системної шини.

Варто відразу прийняти рішення щодо типу ПК, тобто
типу МП та системної плати, оскільки заміна МП в межах
одного класу, якщо не розглядати граничні випадки, не
приводить до істотного підвищення продуктивності, а пе-
рехід до ПК наступного класу пов'язаний із проблемами
заміни багатьох пристроїв.

Важливим є тип шини. У високопродуктивних систе-
мах застосовують системні плати з шинами АС-Р, 8С8І і
РСІ (у крайньому випадку тільки з РСІ) з достатньою кіль-
кістю рознімних з'єднань для модулів ОЗП і слотів роз-
ширення. Повільна периферія використовує шину П8В.

Більшість системних плат допускає роботу з МП фірми
Іпіеі. У разі використання процесорів-аналогів інших фірм
потрібно керуватися інструкцією до системної плати.

Формат плати (АТ, АТХ) повинен відповідати стандар-
ту корпуса і блока живлення.
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Оперативна пам'ять. При виборі програмного забез-
печення найважливішою характеристикою ОЗП є його єм-
ність. Продуктивність системи менше залежить від типу
модулів пам'яті та їх швидкодії. Для кожної програми
існує межа нарощування оперативної пам'яті, перевищен-
ня якої не спричиняє помітного зростання продуктивності
системи. Найбільша ємність ОЗП потрібна для серверів
розподіленого оброблення інформації і файл-серверів, для
ПК — в разі застосування сучасних ОС (наприклад, \УІп-
гіотлгз 2000) або використання їх як графічних станцій.
Суттєвими є передбачувані можливості підвищення про-
дуктивності системи завдяки кешуванню жорсткого дис-
ка, нарощування оперативної пам'яті тощо.

Жорсткий диск. НЖМД є не менш важливим при-
строєм для забезпечення продуктивності ПК, ніж МП. То-
му зі швидкісними характеристиками та ємністю жорст-
кого диска необхідно визначитися заздалегідь. На ньому
має бути простір для розміщення ОС, драйверів та утиліт,
додатків, файлів даних, тимчасових файлів і т. ін. Часто
передбачають резерв простору — 100% і більше.

Зі швидкісних характеристик найважливішими є швид-
кість доступу та трансфер. Швидкість доступу буде кри-
тичним параметром для систем, у яких часто звертають-
ся до великої кількості файлів або до дуже фрагментова-
них файлів (робота з АД7Іпс1о\Уз, додатками до ^іпсіо'игз,
складний пошук у базах даних та ін.).

Для систем із середньою продуктивністю придатні
НЖМД з часом доступу 10—15 мс і трансфером 5—
ЗО Мбайт/с. Для систем із високою продуктивністю (файл-
серверів) може бути вибраним 8С8І-накопичувач із кра-
щими швидкісними характеристиками.

Накопичувач СВ-КОМ. При його виборі можна обме-
житися не найшвидшим пристроєм, якщо накопичувач
використовується лише для інсталяції програмного забез-
печення та зчитування файлів, і 45-швидкісним і вище,
якщо накопичувач СВ-КОМ застосовується для заванта-
ження програм або як пристрій файл-сервера. У локаль-
ній мережі досить мати один-два комп'ютери з накопичу-
вачами СВ-КОМ.

Адаптери. Відеоадаптер є обов'язковим компонентом
ПК. Для програмного забезпечення, що працює в графіч-
них режимах, підходить відеоадаптер РСІ, а краще — АОР.
Для роботи в текстовому режимі достатньо старіших відео-
адаптерів. Ємність відеопам'яті для графічних режимів
має бути прийнятною. Для роботи з тривимірними зобра-
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женнями рекомендується апаратна акселерація та підви-
щена ємність відеопам'яті (понад 8 Мбайт).

Із додаткових адаптерів у сучасних комп'ютерах най-
частіше встановлюють контролер 8С8І і контролер специ-
фічних пристроїв, наприклад відеокамери.

Монітор. Основні характеристики монітора: розмір ек-
рана по діагоналі (в дюймах); роздільна здатність, що ви-
значається розміром точки екрана (зерна); частота реге-
нерації зображення.

Поліпшення кожної з названих характеристик помітно
позначається на вартості пристрою. Тому потрібно з'ясува-
ти, в якому режимі має працювати програмне забезпечення,
що використовується. Якщо в графічному, то якої розділь-
ної здатності. При виборі монітора слід ураховувати, що
пристрій із великим екраном потрібен тоді, коли в графіч-
ному режимі високої роздільної здатності необхідно відобра-
жати на екрані велику кількість одночасно відкритих ві-
кон, повносторінковий документ у масштабі 1:1 та ін.

Для роботи в графічному режимі 800 х 600 придатний
монітор із діагоналлю екрана 15 дюймів, зерном 0,28 мм.
Частота регенерації 100 Гц і вище може вважатися від-
мінною, більша за 80 Гц — доброю, від 70 до 80 Гц —
задовільною, менша, ніж 70 Гц, — незадовільною. Потріб-
но узгоджувати вибір монітора з вибором відеоадаптера
за частотними та роздільними характеристиками.

При використанні стандартного текстового режиму під-
ходить 14—15-дюймовий монітор. Дешевою альтернати-
вою кольоровому монітору є чорно-білий ЗУОА-монітор (але
останнім часом його важко придбати).

На монітори з низьким класом захисту від шкідливого
випромінювання встановлюють захисні екрани (фільтри). Сіт-
кові фільтри стають на заваді тільки відблискам зовніш-
нього освітлення і знижують якість зображення. Плівкові
фільтри підвищують контрастність зображення, затримують
ультрафіолетове, знижують рівень рентгенівського випромі-
нювання. Поляризаційні плівкові фільтри захищають очі
також від відблисків освітлення. Скляні фільтри із зазем-
ленням знімають статичний заряд, ослабляють електромаг-
нітні поля, ультрафіолетове випромінювання, шдвипгують кон-
трастність зображення. Скляні фільтри «повний захист» за-
хищають очі від усіх шкідливих чинників.

Клавіатура, дисковод для дискет, маніпулятор. Усі
вони є практично невід'ємними складовими ПК.

Принтер. Вибір принтера як найпоширенішого і до-
сить дорогого зовнішнього пристрою має бути чи не найоб-
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ґоунтованішим. Передусім треба вирішити, який принтер
потрібний — чорно-білий чи кольоровий, із широкою чи
вузькою кареткою (формат).

Найкращі якість друку, роздільну здатність (20—ЗО то-
чок/мм і більше) і швидкість друкування (до 1000 симво-
ЛІБ/С або кілька сторінок за хвилину) забезпечують лазерні
принтери, але вони найдорожчі. Струминні принтери за якіс-
тю друку і вартістю займають проміжне місце, але вони є
найдорожчими в експлуатації. Матричні принтери мають най-
нижчі характеристики, але, вибравши 24-голчастий варіант,
можна мати цілком якісний пристрій (роздільна здатність —
до 10 точок/мм, швидкість друкування — до 380 символів/с).

Принтери мають внутрішню оперативну пам'ять, що
використовується як буфер при обміні даними з ПК і для
зберігання шрифтів. У матричних принтерів ємність пам'я-
ті невелика — кілька десятків кілобайтів, а в лазерних
вона досягає кількох мегабайтів (велика ємність потрібна
для друкування великих та кольорових ілюстрацій).

У принтерах є шрифти різних типів (від 3 до 15). Вони
можуть зберігатися у внутрішньому П8П (резидентні шри-
фти); знаходитися у зовнішніх, що підключаються за допо-
могою спеціальних рознімних з'єднань, касетах (шрифти, які
апаратно завантажуються); завантажуватися в буферну
пам'ять принтера за допомогою спеціальних драйверів (шриф-
ти, що програмне завантажуються). Зручніші, звичайно, ре-
зидентні шрифти. Потрібно, щоб був резидентним шрифт
«кирилиця» (тоді принтер вважається «українізованим» або
«русифікованим»). При необхідності частого друкування з
В08-додатків доцільно вибрати адаптований принтер.

Важливими є сервісні можливості принтера — автопо-
давання паперу, наявність лотків для приймання надру-
кованих аркушів, можливість роботи з аркушевим і ру-
лонним папером та ін.

Отже, при виборі принтера враховують кольоровість; тип
принтера (матричний, струминний, лазерний, світлодіодний);
кількість голок або сопел (крім лазерних та світлодіодних
принтерів); ширину друку (формат); роздільну здатність;
швидкість друкування; адаптованість до кирилиці; кіль-
кість і зручність зміни шрифтів; ємність пам'яті (переваж-
но це стосується лазерних принтерів); інтерфейс; витратні
матеріали (в тому числі тип і якість паперу); можливість
друкування на спеціальних матеріалах (прозорій плівці,
щільному картоні, наклейках); сервісні можливості.

Існують також цікаві пристрої, що поєднують функції
принтера, сканера, факс-апарата і модема.
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1.3. Програмне забезпечення
комп'ютерів
Класифікація програмного забезпечення

В основу роботи комп'ютерів покладено програмний
принцип, який полягає в тому, що комп'ютер виконує дії
за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпе-
чує універсальність використання комп'ютера: у певний
момент розв'язується задача відповідно до вибраної про-
грами. Після її завершення у пам'ять завантажується ін-
ша програма, що розв'язує іншу задачу, і т. д.

Комп'ютерна програма — запис алгоритму розв'язання задачі у
вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє
комп'ютер.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері
потрібно, щоб програма була налагодженою, не потребува-
ла доробок і мала відповідну документацію. Стосовно ро-
боти на комп'ютері часто використовують термін «про-
грамний засіб».

Програмний засіб — програма або сукупність програм на носії да-
них із програмною документацією, розроблених відповідно до стан-
дартів та інших нормативних документів і придатних для викорис-
тання за своїм призначенням.

Програмне забезпечення — сукупність програм, процедур і пра-
вил, а також документація, що стосуються функціонування системи
оброблення даних.

Програмне забезпечення ПК поділяють на такі основ-
ні класи:

• операційна система (ОС) та сервісні програми;
• інструментальні мови і системи програмування;
• прикладні системи.

Операційна система і сервісні програми

Операційна система і сервісні програми є основними еле-
ментами програмного забезпечення будь-якого комп'ютера.

Операційна система — сукупність програмних засобів, що забез-
печують керування апаратними ресурсами обчислювальної систе-
ми і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими проце-
сами та користувачем.
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Операційна система виконує такі функції: керуван-
ня пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою,
взаємодією процесів; диспетчеризація процесів; захист
інформації; облік використання ресурсів; оброблення
командної мови; фіксація різних подій, що виникають у
процесі роботи, наприклад помилок, і відповідне реагу-
вання на них.

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. За
їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних
дисків, установлюють параметри зовнішніх пристроїв, про-
вадять тестування та оптимізацію роботи з ними, архіва-
цію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'ютерів
у мережі та ін.

Операційна система і сервісні програми потрібні для
роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постача-
ються разом із ним незалежно від сфери застосування.

У наш час найбільшого поширення набули такі ОС:
, Ілпих, О8/2 тощо.

Інструментальні мови і системи програмування

Ці засоби служать для розроблення програм. Команди,
що виконує мікропроцесор, надходять у машинному коді.
Кожна команда при цьому має вигляд послідовності нулів
й одиниць. Писати програми машинною мовою незручно,
а їх надійність низька. Тому програми розробляються мо-
вою, зрозумілою людині (інструментальна мова), після чо-
го спеціальна програма (транслятор) перекладає текст про-
грами машинним кодом (транслюється).

Інструментальні мови поділяються на мови низького
рівня (близькі до машинної мови) та мови високого рівня
(близькі до мови людини). До мов низького рівня нале-
жать асемблери, а високого — Уізиаі Вазіс, С++, Веірпі,
мови баз даних тощо.

Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори і
компілятори. Інтерпретатор читає один оператор про-
грами, аналізує його в контексті програми, яка вже пра-
цює, потім його виконує, після чого переходить до оброб-
лення наступного оператора. Компілятор спочатку чи-
тає, аналізує та перекладає машинним кодом усю програму,
і тільки після завершення всієї трансляції ця програма
виконується.

Оскільки при інтерпретації програма виконується ча-
стинами, на комп'ютерах з малою оперативною пам'ят-
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тю можна виконати, хоча і повільно, досить великі про-
грами. Компілятори під час аналізу всієї програми оп-
тимізують її. З цієї причини, а також завдяки тому, що
програма зчитується в оперативну пам'ять відразу вся,
при компіляції вона виконується швидше, ніж при ін-
терпретації.

До системи програмування, крім транслятора, нале-
жать текстовий редактор, компонувальник, виконавча сис-
тема, бібліотека стандартних програм, налагоджувач, засо-
би автоматизації програмування (дизайнери, майстри).
Прикладами таких систем є Веірпі, Уізиаі Вазіс, Уізиаі
РохРго, С++ та ін.

Прикладні системи

Прикладні системи призначені для розв'язання за-
дачі чи класу задач або для надання користувачеві пев-
них послуг. Завдяки прикладним системам можуть роз-
в'язувати свої професійні задачі користувачі комп'юте-
рів, які не вміють програмувати. Прикладні системи ще
називають пакетами прикладних програм. Вони поді-
ляються на три групи:

1) методоорієнтовані;
2) проблемоорієнтовані;
3) загального призначення.
Методоорієнтовані пакети служать для реалізації

певних методів виконання завдань, наприклад оброблення
статистичних даних, розв'язання оптимізаційних задач.

Проблемоорієнтовані пакети призначені для авто-
матизації конкретних видів діяльності, наприклад бух-
галтерського обліку, маркетингу, менеджменту, навчан-
ня і т. ін.

Пакети загального призначення використовують для
оброблення інформації в різних сферах діяльності. До та-
ких пакетів належать текстові редактори, електронні таб-
лиці (ЕТ), пакети ділової графіки, інформаційно-пошукові
системи, щоденники тощо.

Наведена вище класифікація прикладних систем не є
єдино можливою. Наприклад, в ОС \УІпгіолУ5 усе програмне
забезпечення поділяється на власне операційну систему
й решту програм, які називаються додатками (від англ.
арріісатдоп — додаток). До них відносяться інструмен-
тальні мови системи програмування, прикладні систе-
ми і т. ін.
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1.4. Операційна система
\Л/іпсіо\л/5 98
Загальні відомості

ОС А¥іпсІсш8 98 наприкінці 90-х років XX ст. стала
стандартом для 32-розрядних ПК, незважаючи на те, що
вже з'явилися нові, потужніші ОС — ^ІПСІОЛУЗ 2000 і
'УУіпсІолуз ХР. Вони мають низку переваг (див. підроз-
діл 1.5). Але ці операційні системи потребують значних
додаткових ресурсів комп'ютера. Нормальна швидкість їх
роботи розпочинається з обсягу оперативної пам'яті
256 Мбайт і більше, яка є не на всіх комп'ютерах. Тому
нині на більшості ПК встановлено операційну систему
\У1пс1о\¥з 98. На її платформі виконуються офісні додатки
ОШсе 2000 і ОШсе ХР. Вони створюють зручне сучасне
середовище для користувача ОШсе і прийнятну швидкість
роботи системи. Ця конфігурація програмного забезпечен-
ня ПК, очевидно, збережеться й у найближчому майбут-
ньому.

Особливості і̂псіо^з 98:
• зручний для користувача графічний інтерфейс. Він

дає змогу просто керувати роботою комп'ютера, ви-
користовуючи такі поняття, як «мій комп'ютер», «ме-
режне оточення», «кнопка «Пуск», «панель задач»,
«контекстне меню», «вікно», «ярлик», технології «вка-
жи і вибери» («Роіпі; апй Сіісіі»), «перенеси і відпус-
ти» («Вга£ апсі Вгор») і т. п.;

• вона є об'єктоорієнтованою ОС для оброблення доку-
ментів. У ній використовуються такі офісні аналоги,
як «робочийстіл», «папка», «документ», «кошик» іт. ін.;

• допускає приєднання до локальних і глобальних ком-
п'ютерних мереж (електронна пошта, факс, Інтернет);

• містить довгі імена файлів (до 255 символів);
• працює з програмами, розробленими в інших ОС

(М8В08, "Шпйо^з 3.1, \\/тс1о\У5 95, \¥іпсіо^8 МТ,
\УІпсІо\уз 2000) і виконує їх;

• багатозадачний режим. Використовує процесну (па-
ралельно виконується кілька програм) та потокову
форми (паралельно виконуються різні частини од-
нієї програми). При одному процесорі багатозадач-
ний режим реалізується так: попрацювавши якийсь
час, задача у \¥ІПСІО\УЗ 98 автоматично розвантажу-
ється, і керування передається наступній задачі. При
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перебоях під час розв'язування задачі її можна зня-
ти без розвантаження всієї системи;

• застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, завдя-
ки чому у програмах (додатках), що виконуються, мо-
жуть використовуватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті
(оперативної пам'яті і пам'яті на жорсткому диску);

• підтримує обмін даними між додатками за допомо-
гою ОЬЕ-технології (ОЬіесІ; ЬіпЬіп^ апсі ЕтЬес1с1іп£ —
зв'язування та вбудовування об'єктів). Наприклад, таб-
лиці, а також діаграми, побудовані в табличному про-
цесорі Ехсеї, можуть бути в документі, створеному в
текстовому редакторі Апогеї;

• містить стандартні програми (Блокнот, графічний ре-
дактор Раіп.1;, Калькулятор).

Файлова система

Основним інформаційним об'єктом ОС \УтсІО'иг8 є файл.

Файл — найменована ділянка зовнішньої пам'яті для зберігання
програм і даних.

Оскільки ОС ̂ іп(іо\У8 із самого початку було орієнто-
вано на роботу з документами, то файли, в яких зберіга-
ються дані, тут називаються документами, а програми, що
створюють та обробляють їх, — додатками.

Імена файлів

Файли можуть містити текстові документи, числові да-
ні, закодовану табличну та графічну інформацію тощо. Для
ідентифікації кожному файлу надається ім'я. Воно утво-
рюється з двох частин — власне імені та розширення, роз-
ділених символом «крапка». Розширення, як правило, ви-
значає тип файла (додаток, текстовий документ, таблиця, ри-
сунок, проект програми і т. ін.). Власне ім'я може складатися
з 1—255 символів, а розширення — з 0—3 символів. В іме-
ні файла (у власне імені та розширенні), крім літер і цифр,
можна вживати такі символи: «$», «%», «'», «-», «пропуск»,
«@», «-», «!», «(», «)», «{», «}», «~», «#», «&», «+», «;», «=», «[»,
«]». Оскільки розширення визначає тип файла, його ще на-
зивають просто типом. Як власне ім'я, так і розширення
користувач може задавати довільно. Наприклад: Іеііег.іхі,
Лист Петрову.аос, Собівартість.хІз, Довідник цін.ааі.
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В іменах файлів вживаються і великі, і малі літери, їх
регістр система запам'ятовує, але при порівняннях імен ці
символи не розрізняє. Це означає, що в одній папці не
можна зберігати два різних файли, імена яких різняться
тільки регістром літер, тобто для системи ім'я Письмо
Иванову.сіос збігається з ім'ям Письмо ивановуЛос.

Незважаючи на допустиму довільність у визначенні
імені файла, на практиці використовують уніфіковані (за-
гальноприйняті) розширення. Деякі з них наведено в
табл. 1.5. Застосування загальноприйнятих розширень до-
помагає користувачу орієнтуватися у змісті файла за його
розширенням. Так, якщо файл має розширення .сіос, то це
означає, що він зберігає документ, створений у текстовому
редакторі "УУогсІ, якщо .хіз — то створену в ЕТ Ехсеї робо-
чу книгу. Розширення .ехе свідчить про те, що у файлі є
додаток (наприклад, УґіпюогСІ.ехе — текстовий редактор,
АУР.ЄХЄ — антивірусна програма).

Таблиця 1.5

Деякі уніфіковані розширення файлів

Розширення

.СІОС

.ХІ5

.тсІЬ

.ррі

.ехе

.Ьтр

.уЬр

.їгт

Призначення

Документ
Місгозоіі МГогй

Таблиця
Місгозой Ехсеї

База даних
МісгозоЙ Ассезз

Презентація
МісгозоЙ РотеегРоіпї

Додаток

Точковий рисунок

Проект Уізиаі Вазіс

Файл форми
Уізиаі Вазіс

Значок

©

В

В
СІ
п
18
^?
гтй — І».
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Використання уніфікованих розширень полегшує візу-
альну орієнтацію у призначенні файлів. Залежно від роз-
ширення файл зображується певним значком. У табл. 1.5
наведено значки деяких розширень. Оскільки в рамках
ОС ^Уіпсіочуз кожному зареєстрованому типу файла відпо-
відає свій значок, самі розширення зазвичай не виводять-
ся на екран: для орієнтації в призначенні файла досить
цього значка.

Уніфікація розширень спрощує роботу з файлами.
Щоб розпочати роботу з якимось документом, досить дві-
чі клацнути на його значку мишею. При цьому \Утгїо\У5
аналізує розширення файла і запускає на виконання не-
обхідний додаток, а потім завантажує в нього вибраний
документ.

У деяких командах (пошук файлів тощо) в іменах фай-
лів можуть використовуватися символи «?» і «*». Імена,
що містять такі символи, називають шаблонами, або родо-
вими іменами. Вони застосовуються для позначення від-
разу кількох файлів. Тоді під символом «?» мається на
увазі будь-який символ, а символ «*» позначає будь-яку
кількість символів в імені або розширенні шаблона.

Приклади:
• для документів План2000.хІз, План2001.хІз і

План2002.хІз шаблоном є План200?.хІз;
• для документів Плані 999.хіз і План2001.хІз шаб-

лоном є План*.хІз;
• для документів План2002.хІ8 і План2002Лос шаб-

лоном є План2002.*;
• для документів План2001.хІз, План2002.хІз і

План2002.аос шаблоном є План*.*;
• для всіх наведених вище файлів шаблоном є *.*.
Операційна система ^Уіпсіоуге може читати і записува-

ти імена файлів інших ОС (ІІпіх, 08/2, ДУіпсІолуз МТ,
Шпгіоте 2000, Шпсіо^з ХР і т. д.).

Перш ніж з'явилася ОС ДД/тсипуз, на ПК основною
ОС була система М8 ВО8, у середовищі якої було ство-
рено сотні тисяч програм (додатків). Ці програми акту-
альні й нині. Вони обробляють документи, що зберіга-
ються у файлах із довжиною власне імені, яка не пере-
вищує восьми символів (короткі імена). Якщо ж документ
спочатку готується в ОС ̂ іпсіо^з, то довжина імен фай-
лів може сягати 255 символів (довгі імена). Для того
щоб ці документи могли оброблятися також у середови-
щі М8 ВО8, ОС "Шпйолуз при створенні дає їм короткі
імена. Кожне таке ім'я складається з перших шести



Операційна система Иіпсіошз 98 77

символів довгого імені, до яких додаються символ тиль-
да «~» і порядковий номер файла з такими самими пер-
шими шістьма символами в цій папці. Наприклад, як-
що в папці Особисті листи зберегти файл Лист Пет-
рову.іхі, а потім Письмо Петренко.іхі, то ОС поряд із
цими довгими іменами створює короткі — Лист П~1.іхі
і Лист П~2Лхі, відповідно.

Папки

Складовими елементами ПК як сховища інформації є
диски (жорсткі, гнучкі та компакт-диски). Кожний із них
зберігає файли, які можна упорядкувати за певною тема-
тикою в папки. Будь-яка папка, у свою чергу, може місти-
ти файли й інші підпапки. Отже, для користувача пап-
ка — це місце, де зберігаються документи, додатки та ін-
ші підпапки, а з точки зору ОС — міспе на диску, в якому
зберігаються імена файлів, відомості про розмір, час остан-
нього поновлення кожного файла і т. д.

Файлова система — сукупність папок і файлів, що зберігаються на
зовнішніх носіях ПК.

Усі папки на диску зображаються значком ІїііііІ. Із по-
гляду ОС \¥іпс1о'и'8, кожний диск і комп'ютер загалом та-
кож є папками. Проте через їхню специфіку вони пода-
ються спеціальними значками із зображенням диска —

ІІШ та комп ютера —
Папки доцільно створювати тільки на жорстких і ком-

пакт-дисках, що мають значні ємності пам'яті, а отже, ве-
лику кількість файлів.

Розміщення файлів у різних папках дає змогу виді-
лити:

• в окремі групи логічно однорідні файли (наприклад,
усі додатки або всі файли з даними);

• всі файли, що належать певній підсистемі (наприклад,
ЕТ, текстовому редактору, підсистемі нарахування за-
робітної плати тощо);

• всі файли кожного користувача, якщо комп'ютер екс-
плуатують кілька користувачів.

Папці присвоюється ім'я. Вимоги до нього ті самі, що
й до імені файла. Як правило, розширення не використо-
вується (наприклад, Особисті листи, Звіти).
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На кожному диску може бути кілька папок, що, у свою
чергу, мають інші підпанки. Кожна папка, крім підпапок,
може містити ще й файли. Так утворюється ієрархічна
деревоподібна структура папок на диску. Приклад дере-
воподібної файлової структури диска С: наведено на
рис. 1.4. У кореневій папці цього диска зберігаються два
файли: командний процесор (соттапсі.сот) і файл авто-
запуску (аиіоехес.Ьаі), а також одна папка Рго§гат Рііез із
трьома підпапками — Місгозо^і ЕхсНатще, Місгозо^ ОЦісе
і УЬ. У кожній з них є свої файли і папки.

С:

соттапсі.сот

аиІюехес.ЬаІ;

Рго£гат Рііез

МісгозоЙ

МІзЬехї.сШ

МІзеШ.ехе

МісгозоП (Шісе

— СИрагІ

— ОШсе

— (}иегіе5

— Шаблони

УЬ

— УЬб.ехе

— Ееайте.ЬІр

Рис. 1.4. Деревоподібна файлова структура диска С:

Повне ім'я файла

При деревоподібній файловій структурі перед ім'ям
файла необхідно вказати місце його розташування — лан-
цюжок підпорядкованих папок. Такий ланцюжок назива-
ється шляхом, або маршрутом. У цьому випадку імена

І
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підпанок розділяються символом «\», який записується
після імені дисковода, а також перед ім'ям файла.

Отже, повне ім'я файла задається такими елементами:
• ім'ям дисковода;
• маршрутом (ланцюжком імен папок, у якому кож-

на наступна папка є підпайкою попередньої);
• ім'ям файла, що завершує ланцюжок (файл має міс-

титися в останній згаданій папці).
Повне ім'я файла має такий формат:

[дисковод:] [\шлях\] ім'я файла

Елементів повного імені файла, що містяться у квад-
ратних дужках, може не бути (наприклад, якщо файл роз-
міщено на поточному диску або в поточній папці). Повні
імена деяких файлів, показаних на рис. 1.4, мають такий
вигляд:

С:\соттапй.сот, С:\Рго£гат Рі1ез\УЬ\УЬ6.ехе

С:\Рго£гат Рі1ез\Місгозоі:і;Ехспап£е\М].5ЄІ;32.ехе

В одній папці кожний файл повинен мати оригіналь-
не ім'я. Файли можуть відрізнятися розширенням. На-
приклад:

План.Ьаз — програма мовою ВА8ІС;
План.ехе — програма в машинних кодах;
ПланЛаі — дані для оброблення програмою;
ПланЛос — документація щодо роботи з програмою.
У різних папках імена файлів можуть бути однакови-

ми. При цьому їхні повні імена будуть розрізнятися мар-
шрутами.

Робочий стіл

98 є об'єктоорієнтованою ОС, що допомагає
замінити документи на паперових носіях їх електронни-
ми аналогами.

Моделлю робочого стола в офісі, на поверхні якого
розміщуються різні папки та документи, у \УіпсІо\уз 98
виступає екран дисплея, що має тут таку саму назву —
«Рабочий стол». Він з'являється відразу ж після заван-
таження ОС. Наявні на ньому папки і документи можна
переміщати, переглядати, змінювати, а також вилучати в
кошик, розташований на робочому столі. Це означає, що
дії, які раніше виконувалися з паперовими документами,
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можна аналогічно виконувати з електронними докумен-
тами. На робочому столі \¥іпсіо№3 98 так само, як і в
офісі, можуть бути різні папки, документи й інші об'єкти,
залежно від організованості користувача. Добрий стиль
роботи допускає розміщення на столі тільки найнеобхід-
ніших об'єктів. Тому на початку роботи тут, як правило,
є тільки папки Мой компьютер. Сетевое окружение, Кор-
зина і ще кілька папок та ярликів, необхідних для по-
всякденної роботи (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Робочий стіл

У зв'язку з тим що зазначені папки мають специфіч-
не призначення, на робочому столі вони зображуються спе-
ціальними значками, а не у вигляді звичайних папок.

ЖІ? Мой компьютер є кореневою папкою ієрархічної
файлової системи ПК. Вона містить значки всіх його
локальних ресурсів — жорстких, гнучких і компакт-дисків,
принтера та ін. (рис. 1.6).

;Р

Йз^ Сетевое окружение має значки комп'ютерів, до
яких є доступ із ПК у локальній комп'ютерній мережі
(рис. 1.7). Вибираючи потрібний значок, можна скорис-
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татися необхідною інформацією, що розміщена у відпо-
відному ПК.

*-̂ Р Корзина (електронний аналог копійка для сміття)
зберігає вилучені раніше файли (рис. 1.8), завдяки чому
помилково вилучену інформацію можна відновити, знай-
шовши її в кошику. Оскільки файли, що потрапляють у
Корзину, остаточно не вилучаються з диска, вони займа-
ють на ньому колишній обсяг, причому він може бути знач-
ним. Тому час від часу треба звільняти кошик вручну.
Для цього потрібно відкрити папку Корзина і в меню Файл
вибрати пункт «Очистить корзину».

Період Цзбрвннаг £праекз-

І; Адрес і ~р Мой компьютер

Диск 3,5 (А:|

(Е:]

Наггі й$|«. (С:)

Принтеру

(0:)

Панель
управлення

' Иой комгйіютер

Рис. 1.6. Вікно папки Мой компьютер

Щоб ознайомитися із вмістом будь-якої папки, необ-
хідно її відкрити, встановивши покажчик миші на значку
папки і двічі клацнувши мишею. Закрити папку можна,
натиснувши мишею на кнопці закриття вікна (кнопка «х»
у правому верхньому куті вікна папки).

У нижній частині екрана дисплея, як правило, розта-
шовується панель задач — смуга сірого кольору (рис. 1.9).
На правому її кінці є годинник, індикатор режиму роботи
клавіатури, а на лівому — кнопка «Пуск». При клацанні
на ній мишею з'являється головне меню, яке забезпечує
доступ до меню запуску додатків, редагування документів,
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ЙЯ Сєтєвое окруже ниє;;;

ррзвка Дид Перезозд Иабрзнвое Спранка

Сєтєвое окружение

Вся сеть Сотр_12

Сотр_11

Сотр_7

Сотр_6

Сотр_2

Сотр_8

Мопг(г_т

Сотр_1

Сотр_3

Сотр_9

Сотр_10

Сотр_5

Рис. 1.7. Вікно папки Сєтєвое окружение

•̂айл Дравка Д>ц йзвранивв

, Аар«С і 3$ Корзина

Имя Тмі

СЛМои документьі

СЛМои документи

СЛМои докуменгьі
ОЛПлотМІосПушка

ОЛТАНЯ 1

Подключение к Й...

АпІМгаІТооІКІІРго СЛММОП\»/5\Раб...

ОЛПлоЛПосПушка
ОЛПлотЧПосПашка

14.02.0012:54

14.02.001254

14.02.0012:54

16.02.0010:41

16.02.0012:37

17.02.0011:18

17.02.0011:19

17.02.0011:19
17.02.0011:20

17.02.0011:20

17.02.0014:33
17.02.0014:52

3,17МБ

Документ МісгохоН.

Документ МІСГО5ОК.

Документ МІСГ050ІІ...

Документ МісгохоН...

Документ Місго$оК...

Ярльїк

Ярльїк

Ярльїк
Яряьгк к программ...

Ярльїк
Файл

У/іпНАВ агсИІуе

273КБ

147КБ

289КБ

82КБ

66 КБ

1КБ

1 КБ

1 КБ

1КБ

1 КБ

1 199..

1 199..

Рис. 1.8. Вікно папки Корзина
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Рис. 1.9. Панель задач

системи допомоги і дає змогу перейти до ОС М8 ВО8 та
завершити роботу у \¥іп(іо\У5 98.

Кожен пункт меню Пуск має своє призначення.
ПрограммьІ є каскадним меню, через яке користувач

отримує швидкий доступ до всіх зареєстрованих у \¥іп-
сіодаз програм, у тому числі до стандартних, які постача-
ються в її складі, а також до програми Проводите і ОС
М8 ВО8.

Документи є меню, що показує 15 документів і папок,
які останніми відкривав користувач.

Настройка є каскадним меню, що забезпечує доступ до
всіх інструментів, які дають змогу змінювати апаратну чи
програмну конфігурацію системи або її параметри. Меню
дає можливість перейти до папок Панель управлення, Про-
граммьІ, Принтери, Шрифти та до аркушів властивостей
панелі задач.

Поиск є меню, яким послуговуються при пошуку фай-
ла або папки, а через мережу — конкретного комп'ютера.
Щоб відшукати ім'я файла, можна використати як крите-
рії пошуку його розширення, час і дату останньої модифі-
кації, розмір, а також вміст файла.

Справна відкриває довідкову систему \УІпсІотУ8 98.
Командою Вьіполнить запускаються прикладні про-

грами.
Команда Завершение работм дає змогу безпечно вимк-

нути комп'ютер без утрати інформації (очищає всі внут-
рішні кеші та дискові буфери, зберігає робочий стіл), пе-
резавантажити Д¥іпйо\уз 98 або вийти з мережі (без пере-
завантаження ОС).

П р и м і т к а
Меню Пуск і ПрограммьІ забезпечують перегляд папки Глав-
ное меню, що розміщена в папці Тіїіпаоїиз, і її підпанки
ПрограммьІ на диску.

У проміжку між кнопкою «Пуск» і годинником на
панелі задач розташовуються кнопки активних об'єктів,
тобто об'єктів, завантажених в оперативну пам'ять (на-
приклад, відкритих папок, документів тощо). Об'єкти, що
зберігаються на диску і не завантажені у пам'ять, вважа-
ються неактивними. На кнопках відображаються імена
активних об'єктів. Наприклад, якщо додаток працює з
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документом, то на цій кнопці є назва файла, в якому збе-
рігається цей документ. Додаток, із яким працює корис-
тувач у поточний момент, на панелі задач подається на-
тиснутою кнопкою. Оскільки на панелі задач є всі актив-
ні об'єкти, одним клацанням мишею на відповідній
кнопці можна просто переходити з поточного об'єкта на
інший.

На панелі задач можуть також розташовуватися знач-
ки додатків, що найчастіше використовуються в роботі.
Вони упорядковані на панелі інструментів «Бьістрьій за-
пуск ».

Властивості об'єктів

\УІПСІОЛУЗ 98 є об'єктоорієнтованою ОС: вона складаєть-
ся з різних об'єктів, і всі дії в ній виконуються на рівні їх
взаємодії. Такими об'єктами є робочий стіл, вікна, додатки,
папки, документи, диски, принтери та ін.

Подібно до того як об'єкти реального світу характери-
зуються певними ознаками (масою, розмірами, формою, ко-
льором, запахом і т. ін.), інформаційні об'єкти у \Утс!о\У8 98
мають свої властивості. Наприклад, до властивостей робо-
чого стола належать фоновий малюнок, тип і розмір шрифту,
кількість точок екрана тощо. Властивостями диска є його
ім'я, загальна ємність, обсяг вільного місця на ньому, при-
сутність у мережі та ін. (рис. 1.10).

Із властивостями кожного об'єкта можна ознайомити-
ся на аркуші властивостей, клацнувши на об'єкті правою
клавішею миші і вибравши в контекстному меню, що з'яви-
лося, пункт «Свойства». Якщо таких властивостей багато,
то вони поділяються на групи, кожна з яких міститься в
окремій вкладці. При потребі деякі властивості можна змі-
нити. Для цього слід у відповідній вкладці задати нове
значення. Якщо після цього натиснути на кнопку «При-
менить», то встановиться нове значення без виходу із вклад-
ки, а натиснувши на кнопку «ОК», можна вийти із вклад-
ки. Кнопка «Отменить» служить для скасування змін, уне-
сених у поточному сеансі роботи із вкладкою.

Змінити властивості різних пристроїв (миші, принтера,
монітора та ін.) найзручніше на «Панели управлення».
Щоб її викликати, потрібно клацнути мишею на кнопці
«Пуск» і вибрати з меню Настройка пункт «Панель управ-
лення» або відкрити папку Мой компьютер, а потім —
«Панель управлення».
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Обідне | Сйреис І М&ящ | Окдаив і

Тип

Заняго

- лі*!

Локальний диск

ГАТ

51&231456баЄт 494 МЕ

517 МЄ

1060 782 590 бейт 0,98 ПБ

Очистка дисз< а...

Отмена

Рис. 1.10. Діалогове вікно властивостей диска С:

Папка Панель управлення містить програми, які да-
ють змогу керувати зовнішнім виглядом екрана і функ-
ціонуванням \¥ІПЙО\УЗ 98 на ПК (рис. 1.11).

Так, програма Дата/время установлює системну дату
і час.

Клавиатура слугує для встановлення частоти повто-
рення клавіш, задання типу клавіатури, зміни частоти ме-
рехтіння курсора.

Ммшь установлює різні параметри миші (чутливість,
розмір покажчика та ін.).

Модеми використовується для встановлення конфігу-
рації модемів.

Принтери призначена для встановлення конфігурації
принтерів.

Сеть слугує для керування всіма опціями конфігурації
комп'ютерних мереж.

Система використовується для отримання інформації
про ресурси ПК (процесор, пам'ять та ін.).
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анель управлення

Дата й время Звук Игроеье Источникиданньїх Клавиатура Модеми
устройства ООВС (32 разря

Мультимедиа

ПримтерьІ

Паролн

Свойства
обозрееателя

Поиск Файлов Пользователи

Система ТелеФонньїе Управяение
соединенмя злектропитанием

Установка й Установка Шри<ртьІ Зкран Язьїк. й стандартьі
удаленне... оборуаования

Рис. 1.11. Вікно «Панель управления»

Установка й удаление програми відкриває аркуші
властивостей, які дають змогу встановити або вилучити
прикладну програму.

Шрифти дає змогу встановити нові шрифти, перегля-
нути встановлені та вилучити їх.

Зкран задає вигляд робочого стола, колірну гаму й ін-
ші параметри екрана.

Язьік й стандарти використовується для встановлен-
ня дати, часу, числового формату, знака валюти й інших
національних стандартів.

Щоб викликати вікно властивостей пристрою, досить
двічі клацнути мишею на його значку. Тут же можна вста-
новити нові шрифти, формати часу, дати та державні гро-
шові одиниці.

Інтерфейс із користувачем

Керування об'єктами за допомогою миші

Зручність роботи в середовищі ОС \УіпсІ(т8 98 багато в
чому пояснюється наявністю маніпулятора «миша», завдя-
ки чому реалізовано технологію «вкажи і вибери».
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Миша має вигляд маленької пластмасової коробоч-
ки з двома або трьома клавішами у верхній частині та куль-
кою в нижній. При переміщенні миші кулька обертається, а
відповідний електричний сигнал передається в пам'ять ПК,
де він обробляється. Натиснення на клавішу миші зумовлює
певну дію. Миша використовується для виконання більшос-
ті операцій керування вибором і рисування. Утім, їх можна
виконати і без миші, за допомогою клавіатури, але зручність
та ефективність роботи при цьому значно знижуються.

Для роботи з мишею необхідна спеціальна програма —
драйвер миші. У стандартному комплекті ^УіпсІо\уз 98 пе-
редбачено драйвери для мишей різних виробників та ін-
ших аналогічних пристроїв-покажчиків (трекболів, світ-
лових пер, пристроїв ВаІІРоіпі;, ІпРогі; та ін.). Драйвери
цих пристроїв підтримують стандарт «приєднай і працюй»
(«Р1ІІ£ аші Ріау»). Миші такого типу розпізнаються та
вводяться в роботу системи автоматично.

Найчастіше в роботі застосовується ліва клавіша миші.
Тому, якщо не вказано на використання правої клавіші,
мається на увазі клацання лівою клавішею миші.

Щоб позначити (виділити) якийсь об'єкт, треба клацну-
ти мишею на ньому, тобто підвести покажчик миші до цього
об'єкта, натиснути на її ліву клавішу і відразу ж відпусти-
ти останню. Для зняття позначки досить клацнути мишею
в якомусь іншому місці. Клацання також використовують,
щоб вибрати пункт меню, кнопки, перемикача та ін.

Для будь-яких дій із об'єктом (відкривання папки, за-
пускання програми на виконання, початку роботи з доку-
ментом тощо) треба двічі клацнути на ньому мишею, тоб-
то підвести покажчик до об'єкта, швидко двічі натиснути
на ліву клавішу миші та відпустити її. Причому інтервал
між повторними натисненнями має бути малим. Кожний
об'єкт відображається окремим вікном (наприклад, пап-
ка). Щоб закінчити з ним роботу, досить клацнути ми-
шею на кнопці зі значком «х», розташованій у його пра-
вому верхньому куті.

Для переміщення об'єкта потрібно натиснути на ліву
клавішу миші й, утримуючи її натисненою, перемістити
мишу, а потім відпустити клавішу (технологія «перенеси
і відпусти»).

Клацання правою клавішею миші на об'єкті викликає
контекстне меню, тобто набір операцій, що найчастіше ви-
конують із об'єктом.
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Перемістити об'єкт можна за допомогою не тільки лі-
вої, а й правої клавіші миші. Якщо після її переміщення
клавішу відпустити, то додатково з'явиться контекстне ме-
ню, яке дає змогу вибрати потрібну операцію (наприклад,
перемістити, скопіювати або скасувати переміщення).

Якщо миша має три клавіші, то клацання середньою
замінює подвійне клацання лівою клавішею.

У зв'язку з тим що миша є головним засобом керу-
вання діями у ^ІПЙОЛУЗ 98, її можна настроїти так, щоб
урахувати особливості користувача (змінити швидкість пе-
реміщення; поміняти місцями ліву та праву клавіші для
лівші; змінити інтервал між клацаннями при подвійному
клацанні, зовнішній вигляд покажчика миші; ввімкнути
режим шлейфа миші для рідкокристалічного екрана в
портативному ПК, що дасть змогу краще стежити за пере-
міщенням покажчика). Настроїти мишу можна у вікні
«Свойства: Мьішь» (рис. 1.12), яке відкривають, натис-
нувши кнопку «Пуск» і вибравши з меню Настройка пункт
«Панель управлення».

СаойСтвй: Мьішь

'• І^^зосгьдввйнсгїінгвкзгия

Область врввврк

Високая

Рис. 1.12. Вікно властивостей миші
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Оскільки '\\гіп.сІо\яв 98 має багато засобів для роботи в
глобальній мережі Інтернет, зокрема в стилі ^огН "УУісІе
\УеЬ, ОС можна настроїти так, щоб цей стиль підтримував-
ся. Для цього слід відкрити вікно папки Мой компьютер
і в меню Вид вибрати пункт «Свойства папки». Потім у
діалоговому вікні, що відкрилося, у вкладці «Общие» виб-
рати перемикач «Стиль ^¥ео» і клацнути мишею на ко-
мандній кнопці «ОК».

У стилі 'УУеЬ по-іншому використовується тільки ліва
клавіша миші. Для виділення об'єкта замість клацання
мишею досить установити її покажчик на ньому. Щоб
виконати яку-небудь дію з об'єктом, замість подвійного
клацання мишею слід клацнути нею один раз на значку
об'єкта.

Структура вікна \Л/іпсІо\л/5 98

Під час роботи з будь-яким інформаційним об'єктом
98 (папкою, документом, додатком) відривається

окреме вікно. В ньому відображаються вміст об'єкта й
інструментальні засоби для виконання різних операцій.
Через вікно користувач спілкується в рамках ^іпсіошз 98
з інформаційним об'єктом. З цієї причини і ОС отримала
назву «'УЛ/тсІочуа» (вікна).

Особливості вікна залежать від виду інформаційного
об'єкта, але основні їх елементи скрізь однакові. Це дає
змогу почувати себе впевнено у процесі роботи з різними
вікнами, знаючи структуру стандартного вікна. На рис. 1.13
показано структуру вікна Л^ІПСІОАУЗ 98 диска В:.

Смуга заголовка розташована у верхній частині вікна.
На лівому її кінці є значок системного меню. При клацан-
ні на ньому мишею розкривається меню керування вік-
ном, останні три операції якого продубльовано трьома кноп-
ками керування розмірами вікна (рис. 1.14). їх можна
побачити на правому кінці смуги заголовка. У централь-
ній її частині виводиться назва інформаційного об'єкта,
поданого в цьому вікні (ім'я прикладної програми, від-
критого документа або папки). Смуга заголовка служить
також для переміщення вікна по робочому столі за допо-
могою лівої клавіші миші.

Меню знаходиться під смугою заголовка і містить ко-
манди для виконання різних операцій з інформаційним
об'єктом. Нижче меню в разі потреби може бути панель
інструментів із кнопками тих команд із меню, що най-
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Рис. 1.13. Вікно ОС У\Лпс1о«5 98 (диск О:)
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Рис. 1.14. Системне меню вікна диска 0:
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частіше використовуються в роботі. Таке дублювання
спрощує доступ до цих команд (тут їх можна швидше
вибрати).

На робочій ділянці розташовується змістовна частина
вікна — інформаційний об'єкт. Наприклад, на робочій
ділянці текстового редактора розміщається текст доку-
мента, папки — значки документів і папок, що на ній
містяться, тощо.

Якщо вміст інформаційного об'єкта не поміщається
на робочій ділянці, то у правій і нижній частинах вікна
з'являються лінійки прокручування. Клацання мишею на
кнопках із зображенням трикутника переміщає вміст на
один рядок або стовпець у відповідному напрямку. Пере-
суванням за допомогою миші повзунка вміст переміщу-
ється плавно. Щоб переміститися на один екран, потрібно
клацнути мишею на лінійці між кнопкою із трикутни-
ком і повзунком.

У рядку стану, що розміщається у нижній частині вікна,
виводиться інформація про виділений об'єкт або пункт
меню.

Рамка визначає межі вікна і використовується для змі-
ни його розмірів.

Заштрихована ділянка у правому кінці рядка стану
називається вушком. Захопивши його покажчиком ми-
ші, можна змінювати розмір вікна у діагональному нап-
рямку.

Керування вікнами

Основні операції з одним вікном:
відкрити (почати роботу) — двічі клацнути мишею

на значку об'єкта (папки, файла, додатка);

V*!
закрити (закінчити роботу) — клацнути на кнопці. *^!

згорнути на панель задач — клацнути на кнопці

розгорнути на весь екран — клацнути на кнопці і
відновити (перейти від розміру на весь екран до ко-

лишнього розміру вікна) — клацнути на кнопці у
перемістити в інше місце на робочому столі — пере-

тягнути за заголовок;
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змінити розміри — перетягнути рамку вікна.
Для виконання аналогічних дій з об'єктами на робо-

чій ділянці вікна необхідно спочатку позначити їх, а по-
тім вибрати потрібний пункт меню або відіїог.ідну кнопку
на панелі інструментів.

Якщо на робочому столі відрито кілька вікон, то дії
виконуються тільки в активному вікні, смуга заголовка
якого має синій колір (в решті вікон він сірий). Для пере-
ходу з одного вікна до іншого найчастіше використову-
ються такі способи:

• клацнути мишею на будь-якій видимій частині по-
трібного вікна;

» на панелі задач клацнути мишею на кнопці потріб-
ного вікна;

• утримуючи натисненою клавішу <А1і;>, натискати на
клавішу <ТаЬ> доти, доки на панелі, що з'явилася,
не буде виділено значок потрібного вікна.

Щоб упорядкувати зображення вікон на робочому сто-
лі, досить клацнути правою клавішею миші на панелі за-
дач і з контекстного меню, що з'явилося, вибрати потріб-
ний пункт («Каскадом», «Сверху вниз», «Слева направо»,
«Свернуть все»). В останньому випадку вікна відобража-
ються у вигляді кнопок на панелі задач (рис. 1.15 — 1.18).

1] її 1! ^
атт_93 ОнАиК РІІЄЇ

К.р ІаЬПаЬ иеіуа їй

а а о -І ш
МеиРоИя РІмгепЬ Роя* Весусіи) Тгайї ОІГюе 97 ТеЯ

Рис. 1.15. Відображення вікон каскадом
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Рис. 1.16. Відображення вікон згори вниз
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Рис. 1.17. Відображення вікон зліва направо

Рис. 1.18. Відображення згорнених вікон на панелі задач
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Діалогові вікна. Аркуші властивостей

Діалогові вікна служать для виведення і зміни необ-
хідних параметрів. Від звичайних вікон вони відрізня-
ються незмінністю розмірів (рис. 1.19) і мають кілька типів
елементів керування.

Имя:

з (0.)

Включай вййШ#**« папки

Рис. 1.19. Приклад діалогового вікна

Поле введення (текстове поле) використовується для
введення тексту (наприклад, імені файла).

Командна кнопка застосовується для негайного вико-
нання вказаної на ній дії (наприклад, «ОК», «Применить»,
«Найти», «Сохранить», «Отмена», «Закрить» та ін.).

Перемикачі у групі залежно від призначення бувають
індикаторними або альтернативними. У прямокутнику пе-
ред вибраним індикаторним перемикачем з'являється си-
мвол «ІЛ>, а перед альтернативним — символ «•».

Список використовується, коли потрібно вибрати од-
не значення параметра з кількох можливих. Він помі-
щається у спеціальному вікні, що може мати лінійки
прокручування. У списках часто відображаються імена
файлів.

Комбінований список є комбінацією поля введення і
списку. Потрібна інформація задається або у полі введен-
ня за допомогою клавіатури, або вибирається зі списку
(наприклад, розмір шрифту, масштаб).

Повзунки дають змогу встановити значення парамет-
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ра від мінімального до максимального в діапазоні перемі-
щення повзунка (наприклад, інтервал часу між двома на-
тисненнями під час подвійного клацання мишею).

Багато діалогових вікон мають кнопку допомоги
«Что зто?», на якій зображено символ «?» у прямокутни-
ку. Вона розміщена у правому верхньому куті вікна по-
руч із кнопкою закриття. Якщо клацнути мишею на цій
кнопці і відпустити її, то поруч із покажчиком з'явиться
знак запитання. Потім треба перемістити його до еле-
мента діалогового вікна, щодо якого виникло запитання,
і клацнути мишею. На екрані з'явиться довідкова інфор-
мація.

Спеціальним видом діалогового вікна є аркуш власти-
востей.

Використання меню

У Л¥іп<іо\У8 98 меню має вигляд прямокутної ділянки,
в якій є кілька пунктів. Вибираючи певний пункт, можна
задавати команди або встановлювати параметри.

Меню бувають стаціонарні (постійно висвічуються на
екрані, як на рис. 1.13), контекстні (з'являються при кла-
цанні правою клавішею миші на об'єкті, їх вміст зале-
жить від об'єкта — рис. 1.20) і каскадні (пункти мають
підпункти — рис. 1.21).

У меню деякі пунк-
ти можуть висвічува-
тися зі зниженою яск-
равістю. Це свідчить
про те, що вони не-
доступні у поточнийІьютршгь значки

Обновить

Вставить

Сшйетва

Рис. 1.20. Контекстне меню
робочого стола

момент.
Праворуч від назв

деяких пунктів мо-
жуть бути літери —
назви «гарячих кла-
віш». Натиснення на
них замінює пошук
і вибір відповідного
пункту меню.

Символ «^» право-
руч від пункту свід-
чить про те, що цей
пункт має підманю (ка-
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* Ш »кхя**«ете

Рис. 1.21. Каскадне меню Пуск

скадне меню). При виборі «...» (пункту з трьома крапка-
ми) з'являється діалогове вікно для задання параметрів.

Кілька пунктів підряд можуть бути зібрані в групи.
Розрізняють індикаторні й альтернативні групи пунктів
меню. В індикаторній групі може бути вибрано скільки
завгодно пунктів або жодного. Перед кожним вибраним
пунктом з'являється символ «<Л>. В альтернативній групі
вибирається тільки один пункт. Тоді перед ним висвічу-
ється символ «•».

Керування папками, файлами та ярликами.
Меню Пуск

Створення папок

Папки ОС ^іпйоїлгз 98 є своєрідними контейнерами, в
яких зберігаються інші інформаційні об'єкти — докумен-
ти, додатки, інші папки та ярлики.

Документи і додатки створюються відповідними до-
датками (наприклад, текстовими та графічними редакто-
рами, ЕТ, інструментальними системами програмування
тощо). Папки та ярлики створюються засобами самої ОС

98.
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Для створення нової папки всередині вже існуючої (у
тому числі на робочому столі) досить клацнути правою
клавішею миші на вільному місці робочої ділянки від-
критої папки і з контекстного меню, що з'явилося, вибра-
ти пункт «Создать», у ньому — підпункт «Папка», потім
увести ім'я папки і натиснути на клавішу <Епіег>.

Другим поширеним способом створення нової папки
всередині відкритої папки під час використання багатьох

додатків є натиснення на кнопку ДІЇ («Создать папку»)
панелі інструментів. Ця кнопка дублює команду меню
Файл—Создать.

Відкривання папок

Якщо потрібно відкрити папку, що міститься всереди-
ні вже відкритої, то слід на робочій ділянці другої знайти
значок папки, що відкривається, і двічі клацнути на ньому
мишею.

Для зворотної дії (переходу з вкладеної папки до пап-
ки вищого рівня) досить на панелі інструментів клацнути

на кнопці і;-ІШ («Вверх»).
Довільна папка відкривається клацанням мишею на

полі «Адресная строка», що зазвичай розташовується під
панеллю інструментів. Далі зі списку дисків, який з'явив-
ся, вибирають потрібний, клацнувши мишею на його знач-
ку. Потім на робочій ділянці папки диска, яка відкрила-
ся, треба вибрати потрібну папку, двічі клацнувши на її
значку, тощо.

Щоб повернутися до відкритої перед цим папки, по-
трібно на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці

(«Назад»), до вихідної папки — клацнути мишею
й

на кнопці Г...ФТ.. («Вперед»).

Переміщення папок і файлів

Перемістити папки і файли з однієї папки (вихідної)
до іншої (цільової) можна по-різному.

Спосіб 1 (через буфер обміну). Клацнути правою клаві-
шею миші на переміщуваному об'єкті у вихідній папці і з
контекстного меню вибрати пункт «Вьірезать». Потім, уста-
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новивши курсор на вільному місці цільової папки, клац-
нути правою клавішею миші й вибрати пункт «Вставить».

Спосіб 2 (перетягання мишею):
а) відкрити вікна вихідної і цільової папок, натиснути

правою клавішею миші на переміщуваному об'єкті і, не
відпускаючи її, перетягнути його на вільне місце робочої
ділянки цільової папки, після чого відпустити клавішу.
З контекстного меню, що з'явиться, вибрати пункт «Пере-
местить»;

б) натиснути лівою клавішею миші на переміщувано-
му об'єкті і перетягнути його на вільне місце робочої ді-
лянки цільової папки. У цьому разі контекстне меню не
з'являється.

Перервати операцію перетягання можна в один із та-
ких способів:

• перемістити об'єкт у вихідну папку;
• із контекстного меню вибрати пункт «Отменить»;
• не відпускаючи клавішу миші, натиснути на клаві-

шу <Езс> або на іншу клавішу миші.
Копіюються папки і файли аналогічно переміщенню.

У способі 1 замість пункту «Вьірезать» слід вибрати «Ко-
пировать» чи в способі 2а замість пункту «Переместить» —
також пункт «Копировать». При копіюванні мишею по-
трібно натиснути додатково на клавішу <СІлі> й утриму-
вати її.

П р и м і т к и
1. При переміщенні та копіюванні папок і файлів не обов'яз-
ково відкривати цільову папку. Перетягувати об'єкт можна
на її значок.
2. Якщо при перетяганні значка файла накласти його на
значок додатка, то останній \^ІПЙО\УЗ 98 запускає на вико-
нання для оброблення цього файла. Наприклад, текст доку-
мента буде оброблятися в текстовому редакторі \Уоп1, якщо
його помістити на значок \¥огс1, і роздруковуватиметься на

принтері, якщо його помістити на значок принтера — іНт.

Вилучаються папки і файли найчастіше так:
• перетягнути об'єкт мишею на значок «Корзина»;
• позначити об'єкт і натиснути на клавішу <Ве1е1;е>;
• позначити об'єкт і в меню вікна відкритої папки

вибрати команду Файл—Удалить або на панелі ін-
струментів клацнути мишею на відповідній кнопці;

• клацнути правою клавішею миші на об'єкті, що ви-
лучається, і в контекстному меню вибрати пункт
«Удалить».
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При використанні другого — четвертого способів ви-
дається запит на підтвердження переміщення у кошик
об'єкта, що вилучається. Із кошика надалі його можна
буде відновити на колишньому місці. Якщо точно відомо,
що відновлення не знадобиться, то відразу можна видаля-
ти об'єкт остаточно. Для цього під час вилучення необхід-
но додатково утримувати натисненою клавішу <8пШ>.

Щоб перейменувати папку або файл, треба ввійти в ре-
жим редагування його імені в один із таких способів:

• позначити об'єкт і клацнути мишею на його імені
або натиснути на клавішу <Р2>;

• клацнути правою клавішею миші на об'єкті й виб-
рати пункт «Переименовать».

Потім змінити ім'я і натиснути на клавішу <ЕпІег>.
'УУІпсІОАУз 98 запам'ятовує всі операції щодо перейме-

нування, копіювання, переміщення і вилучення файлів. Це
дає змогу скасувати ці дії у послідовності, зворотній їх
виконанню. Для цього досить або викликати контекстне
меню й у ньому вибрати відповідний пункт, або в меню
відкритої папки вибрати команду Правка—Отменить уда-
ление чи на панелі інструментів клацнути мишею на кноп-

ці *** («Отменить»).

Операції з групою об'єктів

Для одночасного виконання операцій із кількома об'-
єктами їх необхідно виділити в групу. Якщо значки цих
об'єктів розташовано поруч (на одній прямокутній ділян-
ці, тобто це суміжні об'єкти), то досить клацнути мишею
на значку, розташованому в лівому верхньому куті ділян-
ки, потім при натисненій клавіші <8піІ1;> — на значку у
правому нижньому куті.

Виділити об'єкти можна також, оточивши штриховим
контуром ділянку, що позначається. Це роблять, натиснув-
ши мишею над значком, розташованим у лівому верхньо-
му куті ділянки, й, утримуючи цю клавішу, розтягують пря-
мокутний контур, що з'явився на екрані, так, щоб він міс-
тив усі потрібні значки. Якщо таке виділення робити правою
клавішею миші, то при її відпусканні з'являється контекстне
меню з командами стосовно цієї групи об'єктів.

Коли значки йдуть не підряд (несуміжні об'єкти), то їх
можна позначати, клацаючи мишею у довільній послідов-
ності й утримуючи натисненою при цьому клавішу <Сіт1>.
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Щоб виділити всі об'єкти певної папки, досить вибра-
ти з меню команду Правка—Ввібрать все або скористати-
ся «гарячими клавішами» <С4г1+А>.

При потребі позначити всі файли, за винятком деяких,
треба спочатку позначити ті, з якими певна операція не
виконуватиметься, а потім вибрати з меню команду Прав-
ка—Обратить вьіделение. Скасовують виділення, клацнув-
ши мишею на будь-якому вільному місці вікна папки.

Якщо потрібно перетягнути групу позначених об'єк-
тів, то досить установити покажчик миші на значку одно-
го з них і перетягати цей об'єкт. Таким чином переміща-
тимуться й решта об'єктів групи.

Операції з об'єктами у стилі \МеЬ

Якщо встановлено стиль "МеЬ, операції з об'єктами, що
виконуються за допомогою лівої клавіші миші, змінюють-
ся в такий спосіб.

Для відкривання папки або документа, а також для
запускання додатка досить один раз клацнути цією клаві-
шею на значку об'єкта.

Щоб виділити об'єкт, потрібно встановити покажчик
миші на його значку. Якщо об'єкти суміжні, слід виділи-
ти перший із них, а потім при натисненій клавіші
<8пій> — останній. Якщо ж об'єкти несуміжні, то їх ви-
діляють, установлюючи покажчик миші на їхні значки при
натисненій клавіші <Стлі>.

Скасовують виділення об'єкта повторним підведенням
покажчика миші до його значка.

Перейменовується об'єкт за допомогою контекстного
меню, тобто потрібно клацнути правою клавішею миші на
значку об'єкта і з контекстного меню вибрати пункт «Пе-
реименовать».

Дії з ярликами

Робота у 'Шпсіодуз 98 (технологія «вкажи і вибери»)
передбачає насамперед пошук об'єкта перед початком ро-
боти з ним. Тому об'єкти, що використовуються найчас-
тіше, бажано розміщувати безпосередньо на робочому столі,
або, якщо їх багато,— у папці, розташованій на ньому.
Утім, таке переміщення великих за обсягом об'єктів на
робочий стіл робити недоцільно, особливо при частій їх
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зміні. Для вирішення проблеми швидкого переходу до
об'єкта, що часто викликається, у Д¥іп<іо\У5 98 застосову-
ється ярлик.

Ярлик — невеликий за обсягом файл, у якому запи-
сано шлях до об'єкта. Подвійне клацання мишею на знач-
ку ярлика спричиняє ті самі дії, що й при клацанні на
об'єкті, на який вказує цей ярлик. На екрані ярлик зобра-
жується тим самим значком, що й об'єкт, але у лівому

нижньому куті додається стрілка — Ікахт.
Є три способи створення ярлика.
Спосіб 1 (перетягання об'єкта правою клавішею ми-

ші). Щоб перетягти об'єкт на робочий стіл або в будь-яку
папку, треба відпустити зазначену клавішу, після чого
з'явиться контекстне меню, з якого потрібно вибрати пункт
«Создать ярльїк».

Спосіб 2 (клацання правою клавішею миші на об'єк-
ті). При клацанні правою клавішею миші з'явиться кон-
текстне меню, з якого вибирають пункт «Создать ярльїк».
Після того як ярлик буде створено, слід перемістити його
на потрібне місце.

Спосіб 3 (клацання правою клавішею миші на робо-
чому столі або у папці). З контекстного меню треба вибра-
ти пункт «Создать», потім — пункт «Ярльїк». До діалого-
вого вікна «Создание ярльїка», що з'явиться на екрані, по-
трібно ввести ім'я програми, ярлик якої необхідно створити,
або клацнути мишею на кнопці «Обзор» для її пошуку.
Після того як знайдено потрібний файл, слід клацнути
мишею на кнопці «Открьггь», а в діалоговому вікні «Соз-
дание ярльїка»— на кнопці «Далее». До діалогового вік-
на, що з'явиться на екрані, слід увести ім'я ярлика. Потім
клацнути мишею на кнопці «Готово» або «Далее», якщо
ОС завагається, вибираючи відповідний значок. В остан-
ньому випадку потрібний значок підбирають і клацають
мишею на кнопці «Готово».

На рис. 1.22—1.25 показано послідовність створен-
ня ярлика текстового редактора ^Уопї 2000 на робочому
столі.

Для зміни значка ярлика або додатка досить клац-
нути правою клавішею миші на значку і з контекстного
меню, що з'явиться на екрані, вибрати пункт «Свойст-
ва». Потім у вкладці «Ярльїк» (для додатка — «Програм-
ма») клацнути мишею на кнопці «Сменить значок», виб-
рати відповідний значок і клацнути мишею на кноп-
ці «ОК».
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Рис. 1.23. Діалогове вікно «Создание ярльїка»
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Рис. 1.24. Діалогове вікно вибору назви ярлика

Рис. 1.25. Значок ярлика
редактора Мого1 2000

Усі інші дії з ярликом (пе-
реміщення, копіювання, вилу-
чення і перейменування) вико-
нуються так само, як і з рештою
об'єктів.

Файли ярликів об'єктів \Уш-
СІОЛУЗ мають розширення .Іпіс,
М8 В08 — розширення .рі£.

Панель інструментів «Бьістрьій запуск»

Оскільки під час роботи з кількома вікнами вони
можуть повністю закрити весь робочий стіл, доступ до
ярликів буде ускладнено. Для того щоб ярлики об'єк-
тів, які найчастіше використовуються, були завжди на-
похваті, їх поміщають на панель інструментів «Бьістрьій
запуск», що займає частину панелі задач. Клацанням
мишею на потрібному значку панелі швидкого запус-
кання відповідний об'єкт відкривається. Для відобра-
ження панелі «Бьістрьій запуск» потрібно клацнути пра-
вою клавішею миші на вільному місці панелі задач і з
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контекстного меню вибрати команду Панели иструмен-
тов—Бьістрьій запуск.

Якщо є бажання змінити розмір панелі інструментів
швидкого запускання, слід перетягнути ЇЇ ліву вертикаль-
ну смугу.

Щоб додати нову кнопку на цю панель, досить виділи-
ти значок потрібного об'єкта (значок на робочому столі
або в будь-якій іншій папці, будь-який пункт меню Пуск і
т. д.) і перетягнути його правою клавішею миші на па-
нель інструментів «Бьістрьій запуск». Вертикальна чорна
лінія показує розташування нової кнопки. Потім треба
відпустити праву клавішу миші у потрібному місці і з
контекстного меню вибрати команду Создать ярлики.

Якщо потрібно змінити положення кнопки на панелі
інструментів «Бьістрьій запуск», то досить перетягнути її
значок на нове місце.

Вилучається кнопка з цієї панелі клацанням на її знач-
ку правою клавішею миші і активізацією команди Уда-
лить з контекстного меню.

Зміна меню Пуск

Після клацання мишею на кнопці «Пуск» відкриваєть-
ся головне меню, через яке користувач отримує доступ до
всіх елементів "^іпйо^з 98. З цієї кнопки починається і
закінчується робота в ОС \¥ІПСІО\УЗ 98. Тому від настроєння
меню залежить зручність спілкування із системою. Залеж-
но від потреб користувача можна додавати в меню і вилу-
чати з нього пункти, змінювати їх назви та структуру. Усе
це робиться просто, оскільки кожний кінцевий пункт меню
є ярликом відповідного файла (додатка або документа), а
пункти, в яких містяться ці документи, є папками для ярли-
ків. Сама ж кнопка «Пуск» є відображенням папки Глав-
ное меню. Тому для корегування меню Пуск досить відкри-
ти цю папку. Для цього потрібно клацнути правою клаві-
шею миші на кнопці «Пуск» і з контекстного меню вибрати
пункт «Открьіть». Далі всі дії виконують, як із звичайни-
ми папками та ярликами. Наприклад, щоб додати пункт
викликання якогось додатка в меню верхнього рівня, до-
сить помістити його в папку Главное меню (створити, пере-
містити або скопіювати). Якщо пункт, що додається, мати-
ме підпункти, то спочатку у папці Главное меню необхідно
створити нову папку, а потім у неї помістити потрібні яр-
лики, що відповідають підпунктам.
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Програма Проводник

Призначення програми

Файлова система ОС ^¥іпсіо^з 98 має деревоподібну
ієрархічну структуру. Під час переміщення, наприклад, фай-
ла з папки, розташованої на одному диску, в іншу папку,
розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкри-
ти папки на першому диску, щоб досягти вихідної папки,
а потім — на другому, щоб на екрані з'явилася цільова
папка. Тому при виконанні операцій з інформаційними
об'єктами (папками, файлами та ярликами) бажано мати
швидкий доступ до цих об'єктів з урахуванням ієрархіч-
ності їх розміщення у файловій системі.

Такий наочний перехід з однієї гілки дерева файлової
системи на іншу реалізовано у програмі Проводник, при-
значеній для спрощення виконання операцій з інформа-
ційними об'єктами (створення папок і ярликів, переміщен-
ня об'єктів та ін.), що розміщуються як на ПК певного
користувача, так і на інших комп'ютерах, підключених до
локальної мережі.

Викликання програми

Викликати програму Проводник можна в один із та-
ких способів:

• у меню Пуск вибрати пункт «ПрограммьІ» , а потім —
підпункт «Проводник»;

• при натисненій клавіші <8пШ> двічі клацнути ми-
шею на значку будь-якої папки (наприклад, Мой ком-
пьютер);

• клацнути правою клавішею миші на одній із папок
(Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина) або
на кнопці «Пуск». Далі із контекстного меню виб-
рати пункт «Проводник».

Структура вікна

Вікно програми Проводник (рис. 1.26) складається з
двох частин: лівої (панель ресурсів комп'ютера) і правої
(панель вмісту вибраної папки) .

На найвищому рівні панелі ресурсів розміщується ро-
бочий стіл, оскільки з нього є доступ до решти ресурсів —
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[, Файл Лравка Вид Лерекод Щзфанное €§рвис Слрг **;
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У| Рабочий стол

^ Диск 3,5 (А:)
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Корзина

иск 3,5 (А)

Ш Нагсі Л5К(С:)

.-*і ПринтерьІ

2̂1 Панель управлення

І̂ еЬ-папки

й! Назначенньїе задания

Рис. 1.26. Вікно програми Проводник

папок Мой компьютер, Сетевое окружение і Корзина. Ці
три компоненти належать до одного рівня ієрархії.

Якщо з нижньої частини значка якогось об'єкта вихо-
дить вертикальна штрихова лінія, то всі значки, з'єднані з
нею горизонтальними лініями, є елементами цього об'єкта.
Наприклад, диски є елементами папки Мой компьютер.

Ліворуч від значка об'єкта у прямокутній рамці може
бути знак «+» або «-». При клацанні мишею на знаку
«+» з'являється «дерево» об'єкта з «гілками», показуючи,
які документи входять до нього (наприклад, які папки є на
диску С:). При цьому знак «+» замінюється знаком «-».
При клацанні мишею на знаку «-» відбувається зворот-
ний процес — вузол згортається («гілки» вилучаються).

Якщо розгорнуто багато об'єктів, то для перегляду дов-
гої деревоподібної структури можна скористатися вер-
тикальною лінійкою прокручування.

Переміщення по дереву в панелі ресурсів не змінює
вміст правої панелі, що є звичайним вікном папки. Для
зміни вмісту тут досить клацнути мишею на значку пап-
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ки, яка цікавить, у панелі ресурсів. Таке переміщення по
дереву дає змогу вибрати об'єкт швидше, ніж при послі-
довному відкриванні вкладених папок.

Операції з об'єктами

На панелі вмісту вибраної папки можна виконувати ті
самі дії, що й у звичайному вікні відкритої папки. Ство-
рення папок та ярликів, вилучення і перейменування об'-
єктів здійснюються так само, як описано вище.

Для переміщення і копіювання будь-якого об'єкта за
допомогою миші необхідно, щоб вихідна папка була від-
критою у правій панелі, а цільову було видно в лівій. Після
цього потрібно перетягнути мишею об'єкт із правої панелі
в ліву.

1.5. Інші операційні системи
Операційні системи \Л/іпс!слл/5 2000 і МІПСІОУ/З ХР

Операційна система 'УУіпйо^з 2000 є подальшим вдос-
коналенням ОС \Уіпо!.о'даз 98 у напрямку її злиття з ОС
\'\/ІПСІО'\УЗ N1. Тому в першу чергу тут значно розширено
мережні засоби. Разом з тим у 'УУтсІочуз 2000 поліпшено
підтримку апаратного забезпечення нового покоління і тех-
нологій мультимедіа, додано кілька нових драйверів різно-
манітних пристроїв, удосконалено систему пошуку файлів
і папок за різними критеріями. Загалом підвищено надій-
ність і стійкість роботи. При хороших ресурсах (процесорі
Решіит III і вище, оперативній пам'яті 128 Мбайт і біль-
ше) відчувається підвищення продуктивності системи.

В ОС \У1пс1о'\УЗ ХР покращено інтерфейс: він став при-
вабливішим у художньому плані, значки тут виразніші,
тобто користувацький інтерфейс операційних систем роз-
вивається у бік мультимедійності. Поліпшено систему без-
пеки при роботі в мережі, удосконалено захист від несанк-
ціонованого доступу до інформації як з боку користувачів
певного комп'ютера, так і з боку користувачів інших
комп'ютерів у мережі, виправлено багато помилок, вияв-
лених в ОС Шпгіо^з 2000.

Однак, не знижено вимоги до ресурсів комп'ютера. То-
му, якщо передбачається робота на комп'ютері в одноко-
ристувацькому режимі, то більші переваги має ОС



Ю8 Апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів

98. При порівняно невеликих ресурсах комп'ютера
(наприклад, Репіїит І чи II, оперативній пам'яті 32 чи
64 Мбайт) всі процеси, починаючи з завантаження ОС, тут
протікають значно швидше.

Операційна система Ііпих

Загальна характеристика операційної системи Ііпих

Серед багатьох операційних систем, що розробляються
для керування ІВМ-сумісними персональними комп'юте-
рами, безперечним лідером за поширеністю і реальною
альтернативою наймасовішій ОС — 'УУтсІо^з є Ілішх.

ІЛІшх було розроблено на початку 90-х років Лінусом
Торвалдсом, у той час студентом одного з коледжів Гель-
сінкі. З того часу ця ОС розвивається як відкрита неко-
мерційна система. Незважаючи на відсутність підтримки
і супроводження якої-небудь конкретної компанії, для ро-
боти в середовищі Ьіїшх нині створюється безліч, в тому
числі комерційних, програмних продуктів. Завдяки своїм
якостям і значному за обсягом і номенклатурою програм-
ному забезпеченню вона успішно конкурує з \¥іпйотез. За
статистикою під керуванням цієї ОС працює 15—20%
серверів мережі Інтернет.

Характерними рисами Ьіїшх є: відкритість, мобільність,
багатозадачний і розрахований на багатьох користувачів
режим, повна підтримка мережних протоколів, вільне роз-
повсюдження.

Відкритість системи означає можливість внесення змін
та адаптованість до дуже широкого діапазону умов і скла-
ду компонентів. Передумовою для цього служить модуль-
ний принцип побудови і поширення текстів її компонен-
тів, який робить ОС Ілішх привабливою для організацій і
відомств, що мають потребу в жорсткому контролі за про-
цесом оброблення і зберігання інформації (військо та ін-
ші державні структури).

Під мобільністю мається на увазі можливість перене-
сення системи на інші апаратні платформи. Ця власти-
вість була успадкована від ОС Ппіх і дає змогу встановлю-
вати Ьіпих на комп'ютери з процесорами, архітектура яких
відрізняється від Іпіеі.

Багатозадачний режим дає змогу виконувати в середо-
вищі операційної системи кілька програм одночасно й
ізольовано одна від одної.
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Розрахований на багатьох користувачів режим озна-
чає, що до комп'ютера може бути підключено багато ко-
ристувачів, які працюють одночасно з різних терміналів
(клавіатур і моніторів). Це важливо, оскільки зі зростан-
ням продуктивності комп'ютерів такий режим стає еко-
номічно виправданим.

Механізми ОС Ілпих повністю враховують всі сучасні
стандарти, що відносяться до обміну даними, тому основ-
ним напрямом застосування цієї системи є сервери ме-
реж Інтернет/Інтранет. Крім того, для цієї ОС розроблено
повноцінний графічний інтерфейс (графічні оболонки
Х£гее86, КВЕ, (ЖОМЕ), завдяки чому масовий користувач
має звичний механізм керування роботою персонального
комп'ютера, а створений набір прикладних програм — від
середовищ розроблення до текстових редакторів та ігор —
дає змогу ефективно застосовувати комп'ютер як профе-
сіонально, так і в домашніх умовах.

Статус операційної системи, яка вільно розповсюджу-
ється, дає змогу використовувати її безкоштовно, без побо-
ювання ущемити авторські права і права компаній-
виробників.

Організація даних у зовнішній пам'яті

Будь-яка операційна система, виконуючи функції ке-
рування даними, забезпечує користувачу можливість на ло-
гічному рівні працювати з даними, розміщеними у зов-
нішній пам'яті, тобто без урахування особливостей кон-
кретних пристроїв. При цьому логічна структура у кожній
ОС своя. Користувачі М8 ВО8 і \Ушс1о\уз звикли до того,
що дані на кожному зовнішньому пристрої розміщуються
окремо, і логічна структура інформації включає пристрої,
каталоги і файли.

У Ілпих прийнято структуру, в якій не використову-
ються пристрої — є тільки каталоги і файли. Тому здаєть-
ся, неначе всі дані розміщено на одному пристрої. Кожний
зовнішній пристрій розглядається як каталог і його вклю-
чення (монтування) в загальну структуру відбувається за
спеціальною командою — тошіі. Каталог, у який монту-
ється пристрій, слід створити заздалегідь, і його ім'я буде
використовуватися для ідентифікації даних, розміщених
на пристрої. При цьому більшість пристроїв монтується
автоматично на етапі завантаження. У термінології, прий-
нятій при описуванні Ілпих, систему каталогів і файлів,
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розміщених на окремих пристроях, називають файловою
системою, а процес монтування пристрою — підключен-
ням файлової системи. На рис. 1.27 наведено зображен-
ня дерева каталогів.

еІ5 зЬіп Ьіп ітр уаг ІіЬ Ьоте іпзїаі изг ргос тпі

Ї8ІаЬ каталоги ІіЬ Ьіп еік
користувача

Рис. 1.27. Дерево каталогів файлової системи Ііпих

Користувачі бачать дерево каталогів як єдину суціль-
ну структуру. Насправді ж різні каталоги можуть бути на
різних пристроях і навіть різних комп'ютерах (мережна
файлова система — КГ8). У кореневому каталозі є катало-
ги зі стандартними іменами (Ьіп — зберігає файли з кода-
ми програм, що виконуються, еіс — зберігає файли конфі-
гурації, йе\— зберігає файли пристроїв (драйвери) і т. д.)
і каталоги для підключення інших файлових систем (на-
приклад, гнучких дисків або СВ-КОМ), так звані точки під-
ключення (тпі).

У рамках ОС Ілпих реалізовано традиційну концеп-
цію файла. Файл однозначно ідентифікується шляхом
(послідовність імен каталогів від кореневого до того, що
містить файл, розділених символом «/») та ім'ям, яке
може мати довжину до 255 символів, у тому числі розді-
лових знаків. Однак, на відміну від В08 і ХУіпсІо^в, роз-
ширення (символи після крапки) не несе ніякого смис-
лового навантаження. Хоча, як данина традиції, файлам
можна давати імена звичного вигляду (ргісе.аос, герогі.іхі
і т. ін.). Тип файла, а їх декілька (файл, що виконується,
каталог, посилання, текстовий тощо), ОС розпізнає за атри-
бутами, що зберігаються разом із файлом. Користувач
для зручності повинен розміщувати однотипні файли в
одному каталозі, продумавши відповідну до своїх завдань
структуру каталогів.



Інші операційні системи 111

Робота користувача в середовищі ОС І_іпих

Стандартний інтерфейс ОС Ьіпих включає команди, що
вводяться до командного рядка, і текстові повідомлення
ОС, що виводяться на екран. Команди віддалено нагаду-
ють команди ВО8, але мають більш розвинений синтак-
сис. Саме вони разом із оболонками, що програмуються,
дають змогу повністю використовувати багаті можливості
цієї системи. Однак з метою полегшення адаптації масо-
вого користувача, який звик до тих інтерфейсів, що стали
фактично стандартними, як-то ІЧогіоп Соттапйег і
\УтсІо^5, розроблено відповідні програми, наприклад
МісІпі^Ьі Соттапйег — аналог Когіоп Соттапйег і
(ШОМЕ — аналог Проводника у ^іпоіошв.

Реєстрація і завершення роботи. Після завантаження
операційної системи на екрані з'являються рядки з під-
казкою приблизно такого вигляду:

А8РІДШІХ геїеазе 7.1 (Мгіуа)
Кегпеї 2.219-ЗазрВООТ оп ап 1586
ІосаШозі 1о£Іп:_

Як відповідь необхідно ввести ім'я користувача і па-
роль. Ім'я використовується для визначення прав досту-
пу до даних і команд. При правильних імені й паролі на
екрані з'являється рядок для введення команд, що міс-
тить ім'я користувача і шлях до поточного каталогу, що
закінчується знаком $ і курсором:

[<ім'я>@1оса1Ьозі <ім'я>/и8г]$ _

Вся подальша робота здійснюється за командами, що
вводяться посимвольно, причому система чутлива до ре-
гістру, тому команди потрібно вводити малими літерами.
Команди, що виконуються, записуються в спеціальний спи-
сок, який зберігається у файлі після вимкнення. Щоб ви-
кликати попередню команду, досить натиснути клавішу
<ТІр> (клавіша переміщення курсора вгору), весь список
викликають командою Ьізіогу.

Довідкову інформацію про будь-яку команду можна
отримати через команду тап <ім'я команди>.

Під час роботи з ОС Ьіпих є можливість використати
декілька віртуальних терміналів, у кожному з яких мож-
на зареєструватися на одне і те ж або різні імена та вико-
нувати одночасно різні роботи або роботи в різних середо-
вищах. Для перемикання між терміналами служать ком-
бінації клавіш <А11і+П>, <А11;+Г2> і т. д.
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Завершують роботу командою Ьаіі. Вимкнення комп'ю-
тера без виконання цієї команди може призвести до руй-
нування даних.

Керування файлами і каталогами. Ці дії в Ілпих, як
і в будь-якій іншій ОС, зводяться до створення і видален-
ня каталогів, переміщення по каталогах, перегляду їх вміс-
ту і маніпулювання файлами. Список команд, що найчас-
тіше використовуються, та їх призначення наведено в
табл. 1.6.

Команди в ОС Ілпих
Таблиця 1.6

Ім'я команди

тіійіг

гпиііг

сй

І8

ср

гт

ту

тоге

ЬЄ85

Ше

сіеаг

М

Призначення команди

Створення каталогу

Видалення каталогу

Зміна поточного каталогу

Виведення на екран вмісту каталогу

Копіювання файлів із каталогу в каталог

Видалення файлів

Переміщення файлів

Виведення на екран вмісту файла

Виведення вмісту з можливістю перегортання

Визначення типу вмісту файла

Очищення екрана

Визначення типу файлової системи

Команди тісйіг, гтгііг, сй, гт, ту, сіеаг за значенням
і синтаксисом схожі на аналогічні команди ВО8. Наприк-
лад, тісііг / ту створює каталог ту в кореневому, а сй ту
робить його поточним.

Синтаксис команди Із (виведення на екран вмісту по-
точного каталогу) розширено порівняно з її БО8-анало-
гом ііг. Вона може містити низку параметрів (Па^з), які
керують режимом роботи. Наприклад, команда Із -а ви-
веде список усіх файлів (без цього параметра не виводять-
ся імена, що починаються з крапки, — .ргоШе), Із -с від-
сортує файли за часом останньої зміни, Із -8 відобразить
розміри файлів, Із —1 покаже права доступу і т. ін. Пара-
метри можуть комбінуватися (Із —а —з або Із —аз).
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Копіюють файли командою ер <ім'я!> <ім'я2>. Ім'яі
та Ім'я2 — шлях та імена файла, який копіюють, і копії.
Під час задання шляхів можна використати спеціальні
символи:

«.» (одна крапка) — означає поточний каталог;
«..» (дві крапки) — каталог, що є батьківським для

поточного;
«-» (тильда) — спеціальний робочий каталог для про-

міжного зберігання файлів.
Для задання імен файлів у команді ер можна ввести

символи підставляння:
«*» — будь-яка комбінація символів;
«?» — будь-який символ.
Замість першого імені можна використати список імен,

розділених пробілами, в цьому випадку скопіюється група
файлів. Команда може мати параметри, наприклад г —
для копіювання каталогів.

Синтаксис команд ту і тг (переміщення і переймену-
вання файлів, видалення файлів) аналогічний наведеному
для ер. При виконанні цих команд потрібно бути обереж-
ними з використанням символів підставляння, оскільки,
наприклад, виконання команди тг * спричинить видален-
ня всіх файлів із поточного каталогу!

Оскільки в ОС Ілгшх не діє угода про розширення файлів,
особливої ваги набуває команда визначення типу файла —
Ше <ім'я>. За нею на екран виводиться інформація про тип
даних (каталог; файл зв'язку; файл, що виконується; тексто-
вий файл англійською мовою і т. ін.). Команда Ше * виведе
інформацію про всі файли поточного каталогу.

Дві команди — тоге і Іезз забезпечують перегляд вміс-
ту текстових файлів (тоге <ім'я>, Іеза <ім'я> ). Вміст
файла виводиться поекранно, для переходу до наступної
сторінки служить клавіша <Пропуск>. Відмінність між
ними полягає в тому, що тоге дає змогу переглядати в од-
ному напрямку і переходити до редагування, натиснувши
клавішу <е> або <у>. У свою чергу, Іезз послуговуються,
щоб переглядати вміст і в зворотній бік (до кінця файла)
при натисненні клавіші <Ь>.

Команда їй виводить інформацію про тип файлової си-
стеми поточного каталогу і обсяг вільного місця.

Користувачу, який застосовує комп'ютер з ОС Ілпих як
робочу станцію, інші команди можуть і не знадобитися,
особливо на етапі освоєння системи. Наявність програм-
них оболонок, що реалізують інтерфейси, близькі до звич-
них (Могіоп Соттапйег і \Уіп<ІочУ8), дають змогу вико-
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ристати в роботі набуті раніше навички з урахуванням
деяких особливостей.

Для запуску програм, як і в М8 ВО8, необхідно набра-
ти в командному рядку шлях та ім'я файла, що містить
програму.

Інтерфейс програми Міс1пі£ПІ Соттапсіег

Програма Мійпі^М Соттапсіег (МС), як і її прототи-
пи УОІСОУ Соттапйег (УС), ЇЧогіоп Соттапйег (ЇЧС), Гаг
Мападег (ГАК), дає змогу виконувати типові дії з маніпу-
лювання файлами і даними, розміщеними на зовнішніх
пристроях. Основні елементи інтерфейсу: структура ек-
рана, меню, курсор, функціональні клавіші і комбінації кла-
віш — відповідають тому, до чого звикли декілька поко-
лінь користувачів. Проте ця ОС має і свої особливості.

Для запуску програми досить набрати в командному
рядку МС.

Зовні вікно МС (рис. 1.28.) майже не відрізняється від
вікон КС і ГАК. Імена файлів різних типів мають різний
колір.

Рис. 1.28. Вікно програми Місіпі£ІП Соттапгіег

Переміщення каталогами, запускання програм, копіюван-
ня файлів та інші дії виконуються з використанням клавіш
керування курсором, функціональних (<Р1> — <ПО>) і
<ЕпІег> і схожі на дії у середовищі МС, за винятком того,
що <А11+Г1> і <АИ+Г2> викликають не список для вибору
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накопичувана, а перемикають на іншу консоль. Відмова від
меню, вікон діалогу й інших дій виконується подвійним на-
тисканням клавіші <Езс>.

Склад команд головного меню, що викликається натис-
ненням клавіші <Р9>, відображає особливості операційної
системи. Значення більшості з них зрозумілі з назви команди.

Командами меню Левая панель (Правая панель): Фор-
мат описка..., Бнстрьш просмотр, Дерево, Информация,
Порядок сортировки... і Фильтр — змінюють вміст, що
виводиться в панелях. При цьому кожний об'єкт (файл,
каталог), крім звичних атрибутів розміру і дати створен-
ня, може містити місце розташування, тип вмісту, права
доступу, ім'я власника та ін.

Командами меню Файл — Меню пользователя, Прос-
мотр файла, Редактирование, Копирование, Переимено-
вание, Создание каталога, Удаление — виконують від-
повідні дії з файлами і каталогами. Деякими командами
послуговуються для специфічних дій. Так, командами
Жесткая сснлка, Символическая ссмлка створюють по-
силання — імена для звернення до файлів, аналог ярликів
у ОС \¥ІШІО\УЗ, командами Владелец/Группа і Права —
управляють правами доступу і власниками.

Меню Команди містить команди Дерево каталогов, По-
иск файлов, Переставить панели, Отключить панели, Ис-
тория команд та ін., призначення яких очевидне. Крім
них, до меню Команди належать Критерий панелизации
(для перенаправлення виведення програм, що запускають-
ся в панелі), Фоновьіе задания (для запускання програм
у фоновому режимі) і команди для роботи з віртуальними
файловими системами.

Меню Настройки містить команди для керування зов-
нішнім виглядом вікна і режимами роботи програми.

Програма забезпечена детальною довідковою системою,
побудованою як гіпертекст, при використанні якої можна
опанувати всі необхідні дії. Звертаються до неї, натискаю-
чи клавішу <Г1>.

Інтерфейс програми 6ІМОМЕ

О1ЧОМЕ — це графічна оболонка, що реалізує дружній
інтерфейс, схожий на інтерфейс ОС ̂ ІПСІОЛУЗ. Вона запус-
кається в середовищі ОС Ьіїшх і дає змогу керувати робо-
тою персонального комп'ютера за допомогою миші, без ви-
користання команд, що вводяться посимвольно.
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Для запуску оболонки в командному рядку потрібно
набрати команду зіагіх. По тому екран набуває вигляду,
дуже схожого на робочий стіл \УІпс1о\уз (рис. 1.29).

Рис. 1.29. Вигляд екрана програми СМОМЕ

На робочому столі оболонки можуть розташовуватися
різні об'єкти — вікна, значки, різні панелі. Користувач може
змінювати склад піктограм. Зазвичай це кошик, кілька знач-
ків для запускання службових програм і керування конфі-
гурацією, а також піктограми посилань на різні програми (зі
стрілками, як ярлики у "УУшсІолуз), для монтування зовніш-
ніх пристроїв, доступу до домашнього каталогу і т. д.

Панель уздовж нижнього краю екрана (аналог панелі
задач) містить набір кнопок (рис. 1.30) і декілька невели-
ких вікон (рис. 1.31).

Першою кнопкою ліво-
руч, із зображенням сти-
лізованого відбитка ступ-
ні, викликають головне
меню. Це робиться як за
допомогою миші (натис-

канням лівою клавішею), так і комбінацією клавіш
<Ст.г1+Е8с>. Користувач може змінювати вигляд головного
меню, а також створювати власне — з персональним вмістом.

Рис. 1.30. Кнопки панелі СМОМЕ
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Кнопка із зображенням замка призначена для блоку-
вання екрана, після її натиснення зображення замінюєть-
ся на заставку. Заставка зникає після натиснення будь-
якої клавіші або по руху миіпі.

Далі йдуть кнопки для викликання довідкової систе-
ми, консолі, конфігурування системи, запускання програ-
ми броузера (Кеізсаре Соттипісаіог). Склад кнопок ко-
ристувач може змінювати на власний розсуд.

Кнопки із зображеннями стрілок, що розміщені по кра-
ях панелі, призначені для її згортання.

У правому куті розташовано два невеликих значки.
Один містить поточний час і дату, другий забезпечує пере-
микання між робочими столами, яких може бути декілька
(рис. 1.31).

Усі ці засоби забезпе-
чують виконання всіх стан-
дартних дій користувача:
запускання програм, мані- РИС. 1.31. Кнопки перемикання
пулювання файлами і ка- між робочими столами та вікно
талогами. При цьому ви- поточних часу і дати
тримано ті ж концепції
(дії мишею і з вікнами) і технології («перенести і зали-
шити»), що й у \У1п<іо\У8. Програми запускають через го-
ловне меню або піктограми посилань на робочому столі.
Вміст каталогів переглядають, послідовно розкриваючи
вікна. Копіювання і переміщення файлів і каталогів здійс-
нюються перетягненням їх мишею.

Для зручнішої роботи з файлами і каталогами до
складу оболонки включено файловий менеджер СМС
(СКТІ МігіпідЬі Соттапсіег) — програму, робота з якою
нагадує роботу з Проводником \¥ІПС!О\УЗ. На екрані
користувач бачить такі ж два вікна, в одному з них роз-
міщено дерево каталогів, міру деталізування якого можна
змінювати. В іншому — вміст вибраного каталогу. Дії з
файлами і папками виконуються мишею.

Завершують роботу командою Конец рабстві з головно-
го меню. У діалоговому вікні, що з'являється, потрібно виб-
рати перемикач Виключить компьютер і натиснути кноп-
ку «ОК».

Отже, ОС Ьіїшх можна успішно застосовувати для ке-
рування персональним комп'ютером, і опанування її не є
надто складним, якщо не виходити за рамки стандартних
дій користувача. Фахівцю ж, наприклад адміністратору
мережі, потрібно витратити більше часу й зусиль для осво-
єння усіх можливостей цієї ОС.
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1.6. Деякі сервісні операції
Форматування диска

Перед першим застосуванням диск форматують.

Форматування диска — процес нанесення на його поверхню спе-
ціального магнітного сліду, за яким здійснюється записування або
читання даних.

Під час форматування диск поділяється на концент-
ричні кола — доріжки (треки), а доріжки — на сектори.
Позначаються на ньому і дефектні місця, їх позиції зано-
сяться в таблицю розподілу файлів РАТ (Гііе АПосаііоп
ТаЬІе).

Форматування диска застосовується для:
• підготовки до використання жорсткого або логічно-

го диска, розміщеного на жорсткому диску;
• підготовки дискети, з якої можна завантажувати ОС

(системної дискети);
• очищення дискети від інформації та виділення де-

фектних ділянок.
Повторне форматування диска виконується в разі:
• виникнення фізичних пошкоджень або дефектних

місць, коли інформація не читається;
• зараження вірусом, коли не можна вилікувати фай-

ли без утрати інформації.
Форматують диск командою Форматировать, яку мож-

на вибирати так:
• відкрити папку Мой компьютер. Потім клацнути

правою клавішею миші на значку диска, який треба
відформатувати. У контекстному меню, що з'явить-
ся на екрані, активізувати команду Форматировать;

• відкрити програму Проводник, вибрати значок диска
на панелі вмісту вибраної папки і клацнути правою
клавішею миші. У контекстному меню, що з'явиться
на екрані, задати команду Форматировать (рис. 1.32).

В обох випадках відкривається діалогове вікно «Фор-
матирование», що містить такі параметри:

• «Емкость». У списку, що розкривається, треба виб-
рати ємність диска (наприклад, 1,44 Мбайт);

• «Бьістрое (очистка оглавления диска)» — повне сти-
рання інформації на раніше відформатованому диску;

• «Полное» •— повне форматування диска з перероз-
мічуванням секторів. Використовується для форма-
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2$ Мой компьютер

Рабочий стоя
; Щ Мой КОМПЬЮТер

:*;•&$ Диск 3.5 (А:)

. -*і

•Ш (0:)
•й (Е:)
•{*] Принтеру
ч̂ З Панель управления

^ ̂ еЬ-папки
•СЮ Назначенньїе зздания
[ Сетевое окружение
( Корзина

(Е АпІГ«а1ТооІ(с*Рга Панель

СІхздать ярльж

(0:)

Рис. 1.32. Команда Форматировать

тування нових дисків (при цьому всі погані сектори
на диску буде знайдено);

• «Только копирование системних файлов». На від-
форматований диск записуються системні файли
(диск стає системним);

• «Метка», «Без метки». Довільна мітка вводиться до
поля «Метка». Якщо мітку не вказувати, то треба
ввімкнути перемикач «Без метки»;

• «Вьівести отчет о результатах» — на екран виво-
диться вікно з інформацією про форматування дис-
ка (доступна кількість байтів, кількість зіпсованих
секторів та ін.);

• «Скопировать на диск системньїе файльї» — у про-
цесі форматування на диск записуються системні
файли (диск стає системним).

Після вибору опцій треба клацнути мишею на команд-
ній кнопці «Начать», щоб почалося форматування диска.

На рис. 1.33 показано діалогове вікно форматування
дискети — диска 3,5 (А:).

Після закінчення форматування дискети на екрані відоб-
ражається вікно «Результати форматирования» (рис. 1.34).

П р и м і т к и
1. Не можна відформатувати диск, що містить папку з ОС
АУіпсІодаз 98 (про це на екрані з'являється повідомлення).
2. Не можна форматувати мережні диски (у їхньому кон-
текстному меню немає команди Форматировать).
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«Рорматирование; Диск 3,5 (А:}

1, 44 М байт (3.5") Н«чап>

ока} ;

X мадад адремос системная Фзйда?

Г" Лез метни

Г? Дмвестй сгчет о рез̂ я

Г*

Рис. 1.33. Діалогове вікно форматування дискети — диска 3,5 (А:)

Результати Форматирования Диск 3,5 (А:)

1 457 Ш4 бййп Поянай емчость диска

ІЗ байт: Системнь» Фай/й*

О байт: СЬврехедемнгяе сектсря

51 2 йайт: Раамф кластера

2 84?: Число «яасгерш нз дискє

1801 -2813: Седий«яй номер диска

Рис. 1.34. Вікно результатів форматування дискети



Деякі сервісні операції 121

Дискові сервісні програми

Швидкість розв'язання багатьох задач, а іноді й прин-
ципова можливість їх розв'язання, залежать від стану зов-
нішніх запам'ятовуючих пристроїв. Для перевірки стану
дисків і поліпшення їх якості у \¥іік!о'\уз використовуєть-
ся кілька сервісних програм для:

• перевірки диска;
• архівації даних;
• дефрагментації диска.

Перевірка диска

Під час виконання операцій введення/виведення бу-
вають випадки, коли на деяких ділянках диска (класте-
рах) є дані, а інформації про ці кластери немає у змісті
диска, чи навпаки, у змісті вказано два посилання на один
кластер. Це так звані логічні помилки на диску. Крім
них, можуть траплятися фізичні помилки, коли пошкодже-
но магнітний шар на деяких кластерах. Тому треба пе-
ріодично робити перевірку якості диска й усувати обид-
ва види помилок за допомогою сервісної програми
ЗсапВізс. При виявленні логічних помилок ця програма
об'єднує загублені кластери в один файл. Якщо в них
була важлива текстова інформація, то за змістом її мож-
на буде надалі відновити. При виявленні фізичних по-
шкоджень магнітного шару програма 8сапВізс позначає
кластери як непридатні для майбутнього записування в
них інформації.

Архівація даних

Коли на диску зберігається важлива інформація і по-
трібно зробити її резервну копію на дискетах чи на жорст-
кому диску іншого комп'ютера в локальній мережі, то мож-
на скористатися службовою програмою ВасЬир.

Якщо у разі архівації виявляється, що для розміщен-
ня даних недостатньо однієї дискети, ця програма запро-
понує вставити другу дискету, потім третю і т. д. Віднов-
лення копії з дискет на жорсткий диск здійснюється в тій
же послідовності — спочатку в дисковод вставляють пер-
шу дискету і задають команду на відновлення, потім дру-
гу і т. д.
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Дефрагментація диска

Якщо записувати файли на диск, то спочатку вони
займають послідовні суцільні ділянки. Після видалення
файлів утворюються вільні місця, куди можна записува-
ти нові файли. Але ці ділянки часто бувають вже несу-
міжними. Тому новий файл, який користувач бажає збе-
регти, спочатку записується на першу вільну ділянку.
Якщо його розмір більший за розміри останньої, то його
залишок записується на другій вільній ділянці, потім на
третій і т. д.

Як наслідок, один файл може розміщуватися на кіль-
кох несуміжних ділянках. Процес оброблення такого фай-
ла сповільнюється. Якщо файлів, що зберігаються фрагмен-
тами на різних ділянках диска, виявляється багато, то і ро-
бота в цілому з таким диском стає повільною. Тому
рекомендується періодично робити упорядкування фай-
лів — дефрагментацію дисків. Ця процедура полягає у то-
му, що файли перезаписують у такий спосіб, щоб вони займа-
ли неперервні ділянки, а вільний простір на диску почи-
нався тільки після останнього файла.

Запускання сервісних програм

Програми для обслуговування дисків можна запусти-
ти, вибравши у меню Пуск команду ПрограммьІ—
Стандартньїе—Служебньїе—Потрібна програма.

Якщо необхідно обробити який-небудь конкретний
диск, то найчастіше слід:

• у вікні папки Мой компьютер клацнути правою кла-
вішею миші на значку потрібного диска;

• у контекстному меню, що з'явилося, вибрати коман-
ду Свойства, а у вікні властивостей — вкладку
«Сервис»;

• у вкладці «Сервис» вибрати одну з програм, натис-
нувши відповідну кнопку (рис. 1.35): «Проверка
диска», «Архивация данньїх», «Дефрагментация
диска».

У вікні «Дефрагментация диска» (рис. 1.36) виводить-
ся детальна інформація про поточний стан диска. Щоб
спостерігати за процесом дефрагментації, потрібно в цьо-
му вікні натиснути кнопку «Сведения». Розшифрування
умовних позначок можна прочитати у вікні «Легенда»,
що викликається натисканням однойменної кнопки.
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СВойстба: ІЬеІ (О:)

^І Время Пйсяейией гцквар к̂ диска иенз̂ есгно

*І 8ремя пвсладнай арижзанн фвйоое нвнзеестно.

Рис. 1.35. Діалогове вікно «Свойства» (вкладка «Сервис»)

Рис. 1.36. Вікна «Дефрагментация диска О» і «Легенда»
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Захист від комп'ютерних вірусів

Деякі відомості про комп'ютерні віруси

Значної шкоди комп'ютеру можуть завдати комп'ютер-
ні віруси.

Комп'ютерний вірус — невелика за ємністю пам'яті програма, що
може проникати в інші програми (заражати їх) і виконувати різні
деструктивні дії.

Програма, в якій є комп'ютерний вірус, називається
зараженою. Нині відомо понад 50 тис. комп'ютерних ві-
русів.

Дії комп'ютерних вірусів можуть виявлятися по-різ-
ному:

• псуються деякі файли;
• програми перестають виконуватися або виконують-

ся неправильно;
• на екран монітора виводяться непередбачені повідом-

лення або символи;
• робота комп'ютера сповільнюється і т. ін.
Деякі віруси під час запускання зараженої програми

стають резидентними і можуть час від часу заражати інші
програми та виконувати небажані дії на ПК. Інші різно-
види вірусів після зараження програм і дисків спричи-
няють серйозні пошкодження, наприклад форматують
жорсткий диск та ін.

Заражені програми з одного ПК можуть бути перене-
сені за допомогою дискет або мережі на інші комп'ютери.
Якщо не вживати заходів для захисту від комп'ютерних
вірусів, то наслідки зараження комп'ютерів можуть бути
серйозними. У деяких країнах законодавство передбачає
кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини, в
тому числі за впровадження вірусів.

Комп'ютерний вірус може зіпсувати вміст будь-якого
файла на диску. Проте заразити він здатен тільки певні
види файлів. Найчастіше комп'ютерні віруси заража-
ють файли, що виконуються (програми з розширеннями
.согп й .ехе та ін.). Утім, можливості комп'ютерних ві-
русів не безмежні. Комп'ютер може заразитися вірусом
тільки в разі виконання на ньому програми, що містить
вірус. Тому первинне зараження ПК вірусом трапля-
ється тоді, коли:

• на комп'ютері виконувалася заражена програма з
розширенням .сот або .ехе;
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• ОС завантажувалася з дискети, що містить зараже-
ний завантажувальний сектор;

• на ПК було встановлено заражену ОС або драйвер
пристрою.

Звідси випливає, що зараження ПК не відбудеться, якщо:
• на комп'ютері копіюються тексти програм, докумен-

тів, файли даних системи управління базами даних
(СУБД), електронних таблиць тощо (ці файли не є про-
грамами);

• переносяться файли з однієї дискети на іншу (при
копіюванні ж зараженого файла його копія також
буде зараженою).

Для захисту інформації від вірусів використовуються
загальні та програмні засоби.

До загальних засобів належать:
• резервне копіювання інформації (створення копій

файлів і системних ділянок дисків);
• розмежування доступу до інформації (запобігання

несанкціонованому використанню інформації).
До програмних засобів відносяться антивірусні програ-

ми. Вони виконують різні функції.
• програми-детектори призначені для того, щоб від-

шукувати файли, заражені одним із відомих віру-
сів; деякі з них можуть також лікувати файли від
вірусів або вилучати заражені файли;

• програми-лікарі лікують заражені диски і програ-
ми, при цьому із зараженої програми вилучається
тіло вірусу;

• програми-ревізори використовують для виявлення
ушкоджених і заражених вірусом файлів; вони за-
пам'ятовують дані про стан програми та системних
ділянок дисків у нормальному стані (до зараження)
і порівнюють ці дані у процесі роботи ПК; при не-
відповідності даних виводиться повідомлення;

• лікарі-ревізори призначені для виявлення змін у фай-
лах і на системних ділянках дисків та відновлення
останніх;

• програми-фільтри перехоплюють звернення до ОС,
що використовуються вірусами для розмноження, і
повідомляють про вірус користувачу, який має мож-
ливість дозволити або заборонити виконання відпо-
відної операції; вони є резидентними (розміщуються
в оперативній пам'яті ПК).

Для боротьби з вірусами найпоширенішою є програма-
детектор АпііУігаї Тооїісіі Рго (АУР).
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Робота з програмою АУР

Програма АУР є 32-розрядним додатком для роботи в
середовищі ОС М^іпйо^в, має зручний інтерфейс, а також
одну з найбільших у світі антивірусну базу. Ця програма
шукає і вилучає найрізноманітніші віруси, у тому числі:

• поліморфні, або віруси, що самошифруються;
• стелс-віруси, або віруси-невидимки;
• нові віруси для "У^іпйо'тоз;
• макровіруси, що заражають документи \¥опі і таб-

лиці Ехсеї.
У процесі виконання програма АУР перевіряє опера-

тивну пам'ять, файли, системні та завантажувальний секто-
ри, а також таблицю поділу диска. Здійснює пошук вірусів
в упакованих й архівних файлах, на гнучких, локальних,
мережних і СВ-ЕОМ дисках. Крім того, вона контролює
файлові операції системи у фоновому режимі, виявляє вірус
до моменту реального зараження системи, а також за допо-
могою евристичного модуля визначає невідомі віруси.

Для запуску програми АУР необхідно двічі клацнути
мишею на її значку або ярлику. При цьому завантажу-
ються антивірусні бази даних, тестуються оперативна па-
м'ять й основний файл додатка АУР32.ехе на наявність у
них вірусів. Після завантаження програми в нижньому
рядку її головного вікна з'являється повідомлення «Ан-
тивирусньїе базьі загруженьї. Известньїх вирусов: М», де
N — кількість вірусів.

Головне вікно програми АУР за структурою схоже на
вікно "Шшіо^з 98. Воно містить рядки заголовка і меню,
п'ять вкладок, кнопку «Пуск» (яка під час перевірки змі-
нюється на кнопку «Стоп») і вікно перегляду «Об-ьект—
Результат» (рис 1.37).

Основні елементи головного вікна АУР:
— рядок заголовка — має заголовок програми і кноп-

ки системного меню «Свервугь», «Розвернуть», «Закрить»;
— рядок меню — містить меню Файл, Поиск вирусов,

Сервис і « ? > > .
Файл включає команди збереження, завантаження та

настроювання програми АУР, а також виходу з неї.
Поиск вирусов містить команди запуску програми АУР

для пошуку вірусів та її зупинки.
Сервис — команди для автоматичного поновлення ан-

тивірусної бази із файлів або через мережу Інтернет.
«?» забезпечує доступ до довідкової системи програ-

ми АУР.
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У головному вікні є вкладки «Область», «ОбьектьІ»,
«Действия», «Параметри» і «Статистика».

Вкладка «Область» містить список дисків, що переві-
ряються (рис. 1.37).

ЙІ/А: Дискової
: НаніЛЛ

Оіготдисковоа

Г" £їт«

Рис. 1.37. Головне вікно АУР (вкладка — «Область»)

Вкладка «Обпекти» задає список об'єктів і типи фай-
лів для перевірки (рис. 1.38). Об'єктами є пам'ять, секто-
ри, файли, упаковані об'єкти й архіви, створені архіватора-
ми АКІ, 2ІР, КАК і ЬНА (архівні файли не лікуються). До
типів файлів належать файли ОС М8 ВО8 (.сот, .іхе і
.зуз), '\¥іпс1о'«г5 (.ехе, .УХСІ, .(111), файли, що мають формат
документів чи таблиць М8 ОШсе, а також файли з розши-
реннями .Ьаі;, .ОУ*, .Ьіп і .рг£.

Рис. 1.38. Головне вікно АУР (вкладка «ОбьектьІ»)
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У вкладці «Действия» можна задати дії під час вияв-
лення заражених і/або підозрілих об'єктів (рис. 1.39).

До таких дій належать:
• звіт про знайдені віруси, що виводиться у вікні «Об'ь-

ект—Результат» й у файлі звіту (рис. 1.39);
• запит на лікування, при якому відкривається діало-

гове вікно «Зараженньш об^ьент» (рис. 1.40);
• лікування всіх заражених об'єктів без запиту;
• вилучення всіх заражених об'єктів без запиту;
• копіювання в окрему папку заражених і/або підозрі-

лих об'єктів.

ЖАпІЛ'ігаіТооИІіІРІо

ЦоийхкІрдейІ £враис

- Заважені*» «бмкґв)

¥
Л

"В
і

Рис. 1.39. Головне вікно АУР (вкладка «Действия»)

ш

Отмевв

Г" о̂тіироагяь а <ярал*<ло пвпкн

Г"

Рис. 1.40. Вікно «Зараженньш обьект»
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Вкладка «Параметри» виконує настроєння програми
АУР на різні режими перевірки: попередження, виявлен-
ня невідомого вірусу, звіт про чисті (без вірусів) об'єкти,
звукові ефекти під час виявлення вірусів, створення фай-
ла звіту та ін. (рис. 1.41).

а&лгам 1 Сигиетжа |

(КероІІ ІхІ

Г

Г

Ш*,2<Й2,

Рис. 1.41. Головне вікно АУР (вкладка «Параметри»)

Вкладка «Статистика» відображає результати роботи
програми АУР (рис. 1.42). Ця вкладка стає активною після
закінчення перевірки програми.

Лействмя '

ІЖ:І?;*ийї

Йрдород

Пати»;

• Майдани а»

м вирусМасю.Ехсеї Іагоих :!

•ІІВНІІМ

РИС. 1.42. Головне вікно АУР (вкладка «Статистика»)
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Вкладка складається з двох частин.
Упертій — «Проверено» —відображаються кількість

перевірених секторів, файлів, папок, архівних і упакова-
них файлів, а також час перевірки зазначених об'єктів.

У другій — «Найдено» — подається інформація про
кількість відомих вірусів, їх знайдених тіл, вилікуваних
об'єктів, попереджень, підозр щодо вірусу, зіпсованих об'єк-
тів і помилок введення/виведення.

Нижче наведено приклади роботи з програмою АУР.

Приклад 1
Перевірити всі файли дискети (диск А:) на віруси і при їх виявленні
вилікувати дискету.
Після завантаження програми АУР необхідно виконати такі дії:
• у вкладці «Область» установити перемикач «Флоппи дисководи».

У списку дисків буде позначено «А: дисковод»;
• у вкладці «ОбьектьІ» в списку об'єктів установити всі перемика-

чі, а в типі файлів зазначити «Все файльї»;
• у вкладці «Действия» встановити перемикач «Лечить без запро-

са»;
• у вкладці «Настройки» встановити перемикачі «Анализатор ко-

да» і «Звуковьіе зффектьі»;
• натиснути мишею на кнопці «Пуск».
Після перевірки на вірус і лікування файлів активізують вкладку
«Статистика» з результатами роботи програми АУР (рис. 1.43).
На рис. 1.43 видно, що на дискеті (диск А:) перевірено п'ять файлів
і знайдено вірус Мп95.СІН, який успішно вилучено з файла з/п.ехе.

й&ект І Регаяьте.
АЛ5ІМ.ЕХЕ
АЧ51МЕХЕ

обнаружен вирус \</іп95.С!Н
вирус \</іп35.ОН успешно удаяен

Рис. 1.43. Результати перевірки дискети (диск А:) на вірус
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Для завершення роботи треба активізувати команду Файл—Вьіход
або клацнути мишею на кнопці «Закрьіть» в рядку заголовка го-
ловного вікна програми.

Приклад 2
Перевірити всі файли папки У/г диска С: на віруси і в разі їх вияв-
лення вилікувати ці файли.
Послідовність дій для пошуку вірусів і лікування файлів така са-
ма, як і в прикладі 1. Тільки у вкладці «Область» необхідно клацну-
ти мишею на кнопці «Доба- „_тшштштшт_їхвить папку», а в діалогово-
му вікні «Обзор папок», що
з'явиться, вибрати папку
У/г на диску С: і клацнути
мишею на кнопці «ОК»
(рис. 1.44,1.45).
Результати роботи прог-
рами відображаються у
вкладці «Статистика» й у
вікні «Обьект—Результат»
(рис. 1.46).
З рис. 1.46 видно, що в пап-
ці У/г, що на диску С:, переві-
рено один файл і знайдено
вірус Масго.ЕхсеІ.Іагоих.сз.
Його успішно видалено з
файла Книга2.х/з.

ї Тмпр

СІ аддадв 250
V ^І Мом документи

-і а (о І
V ЇЙ [Е І

'. ̂ ^ Сетевое окруженне

.' Ч НоБая палка

Рис. 1.44. Вікно «Обзор папок»

А дисковоа

23 С НаІІ(ІІ5ІІ
ІЗ О

Е: СОВОМ дисковса

ї̂ ^̂ гг̂ т̂ і ш-ІІ

Рис. 1.45. Вкладка «Область» (позначено папку У/г на диску С:)
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Флйюж 1

Ивйаі. •(

;ен вирусМасІо.ЕхсеІ.Іаюих.;з
в

Рис. 1.46. Результати перевірки на вірус папки Уіг на диску С:

Стиснення інформації

Деякі відомості про архівацію

Під час роботи на комп'ютері з різних причин (фізичне
псування, випадкове вилучення, руйнування вірусом та ін.)
можна втратити інформацію, що розміщена на магнітних
дисках у файлах. Щоб запобігти цьому, на дискетах ство-
рюють архівні копії файлів. Однак копії займають стільки
ж місця на дискеті, скільки і вихідні файли. І якщо обсяги
файлів, що копіюються, великі, то знадобиться багато дис-
кет. Тому різними фірмами було розроблено спеціальні
програми-архіватори. Вони дають змогу заощаджувати місце
на архівних дискетах завдяки ущільненню інформації й
об'єднують групи файлів у один архівний файл.

Архівний файл — файл або група файлів, записаних у стисненому
вигляді в єдиний файл, з якого їх можна відновити.

На початку архівного файла розташовується його зміст,
який має:

• ім'я файла;
• відомості про папку, в якій є вихідний файл;
• розмір вихідного файла на диску й у стисненому ви-

гляді в архіві;
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• код циклічного контролю файла для перевірки ці-
лісності архіву.

Програми для архівації:
• записують файли в архів у стисненому вигляді та

добувають їх з архіву у початковому вигляді;
• додають, відновлюють, переміщують і перейменову-

ють файли в архіві;
• вилучають файли з архіву;
• переглядають зміст архіву та ін.
Програми-архіватори різняться форматом ущільнен-

ня, швидкістю роботи, ступенем стиснення файлів, зруч-
ністю використання тощо.

Для стиснення інформації найчастіше послуговують-
ся програмою-архіватором

Робота з програмою-архіватором МіпРАР

Програма \УіпКАК призначена для створення і керу-
вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією
архіватора КАК для ОС "УУіпсІолуз.

Програма \У1пКАК забезпечує:
• повну підтримку архівів КАК і 2ІР;
• високий ступінь стиснення інформації завдяки ефек-

тивному алгоритму;
• стиснення мультимедіа файлів за допомогою спе-

ціального алгоритму;
• підтримку технології «перенести і залишити»;
• керування архівами форматів САВ, АК^ і Ь2Н;
• підтримку неперервних архівів (ступінь стиснення

інформації в них на 10—50% більший, ніж звичай-
ними методами стиснення);

• підтримку багатотомних архівів;
• створення звичайних і багатотомних архівів, що роз-

паковуються (8ГХ, від англ. ЗеН-ехігасІт^);
• відновлення фізично пошкоджених архівів;
• підтримку додаткових функцій (шифрування, дода-

вання архівних коментарів, протоколювання поми-
лок та ін.).

Для запуску програми ЛУіпКАК необхідно двічі клац-
нути мишею на її значку або ярлику. При цьому на екра-
ні відображається головне вікно програми, яке є аналогіч-
ним вікну папки ІУіткІошз.

Архіватор працює в режимі керування файлами або
архівами, який активізується при завантаженні програми
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(рис. 1.47). Щоб увійти в режим керування архівами, тре-
ба двічі клацнути мишею на імені архіву, перебуваючи в
режимі керування файлами (рис. 1.48).

Добавить. Лрвсмс-тв Иааяачь Та<з

816(12).ехе

Папка с файлами 02.09.9915:33
2001275 Припожение 28.05.9911:09

126161 По^иент МІсгазоЙ'ІУогсІ 01.09.9917.^15

І йаарамвіНІЗйОбайт асагв 4 975059ЙВЙТН їфвйяв»

Рис. 1.47. Головне вікно програми \Л/іпКАР
(режим керування файлами)

2 001275 1 976 479 Приложение
ЩПособие.сІос 2741320 826149 Документ Міст... 02.09.991

Рис. 1.48. Головне вікно програми УУіпРАР
(режим керування архівами)
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Головне вікно програми ЛУіпКАК містить смугу заго-
ловка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану і ро-
бочу ділянку.

У смузі заголовка є кнопки системного меню, згор-
тання, розгортання та закриття вікна. Тут також мож-
на прочитати ім'я поточного диска, папки і самої про-
грами.

Рядок меню має шість меню: Файл, Команди, История,
Избранное, Параметри і «?».

Файл містить команди для вибору і/або перегляду вміс-
ту дисків та папок, а також їх закриття.

КомандьІ — команди виконання основних функцій

История — імена файлів, із якими користувач працю-
вав останнім часом.

Избранное дає змогу додавати папки і архіви у папку
Избранное.

Параметри містить команди для встановлення пара-
метрів ЛУіпКАК.

«?» забезпечує доступ до довідкової системи програми

На панелі інструментів розміщено кнопки, що повто-
рюють пункти з меню КомандьІ, а також список дисків,
який розкривається для зміни диска. Тут відображають-
ся кнопки команд, що відповідають режимам керування
файлами й архівами (рис. 1.47, 1.48).

У рядку стану є кнопки «Диск», яка призначена для
зміни поточного диска, і «Ключ», що використовується
для введення пароля. За умовчання значок ключа має жов-
тий колір, після введення пароля — червоний. У середній
частині рядка виводиться розмір виділених файлів або по-
точний стан, у правій — загальна кількість файлів у пап-
ці та їхній розмір.

На робочій ділянці вікна відображається вміст поточ-
ної папки (в режимі керування файлами) або вміст архіву
(в режимі керування архівами).

Для кожного файла показуються ім'я, розмір, тип і да-
та його зміни, а для архівного — додається ще й розмір
після архівації.

Щоб перейти до батьківської папки, треба двічі клац-
нути мишею на папці, позначеній символом «..», або нати-
снути на клавішу <Вас1с8расе>.

Основні команди і відповідні кнопки панелі інстру-
ментів Л^іпКАК, а також їх призначення, наведено у
табл. 1.7.
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Основні команди і відповідні кнопки
панелі інструментів ЛУіпКАК

Таблиця 1.7

Команда

1. Добавить
файльї
в архив

2. Просмот-
реть файл

3. Удаление
файлов

4. Восстано-
вить архив

5. Оценить
степень
сжатия

6. Извлечь
из вьщелен-
ньіх архи-
вов

7. Протести-
ровать
вьіделенньїе
архивьі

8. Извлечь
файльї
из архива

9. Извлечь
в другую
папку

10. Протес-
тировать
файльї
в архиве

Кнопка,
клавіша

«Добавить»,
<АН+А>

«Просмотр»,
<АП+У>

«Удалить»,
<АН+В>,

<Ве1>

«Исправить»,
<А1і+К>

«Оценить»,
<АН+8>

«Извлечь»,
<АН+Е>

«Тест»,
<АН+Т>

«Извлечь»,
<А1і+Е>

«Извлечь в»,
<А1і+А>

«Тест»,
<А1ї+Т>

Режим
керування

Файлами

Файлами,
архівами

Файлами

Файлами

Файлами

Файлами

Файлами

Архівами

Архівами

Архівами

Призначення

Створення архіву

Перегляд вмісту файла
за допомогою вбудованої
програми перегляду

Вилучення файлів
і папок у кошик; вилу-
чення архівних файлів
та папок назавжди

Відновлення зіпсованого
архіву КАК або 2ІР;
новий архів має ім'я
гесоиег.гаг або гесопві.гаг

Оцінювання
можливостей та часу
стиснення файлів
і папок за допомогою
різних форматів та
методів стиснення

Добування всіх файлів
з одного або кількох
архівів

Тестування файлів
з одного або кількох
архівів; помилки
під час тестування
відображаються у вікні
«Диагностические
сообщения»

Добування файлів
і папок з одного архіву
у поточну папку

Добування файлів
і папок з одного архіву
в указану папку

Тестування файлів і папок
з одного архіву; помилки
під час тестування
відображаються у вікні
«Диагностические
сообщения»
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Закінчення табл. 1.7

Команда

11. Добавить
информацию
для восста-
новления

12. Запретить
изменения
в архиве

13. Преобра-
зовать архив
в8РХ

14. Информа-
ция об архиве

Кнопка,
клавіша

«Защита»,
<АН+Р>

«Запрет»,
<А11;+Ь>

«8РХ»,
<АИ+8>

«Инфо»,
<АН+І>

Режим
керування

Архівами

Архівами

Архівами

Архівами

Призначення

Додавання інформації
для відновлення
у відкритий архів

Заборона змін в архіві
за допомогою \УшКАК
(блокування важливих
архівів)

Перетворення
архіву на архів,
що саморозпаковується

Відображення
інформації
про відкритий архів

П р и м і т к и
1. Для виконання команд 1—10 спочатку треба виділити фай-
ли і папки; щоб виконати команди 11—14, їх виділяти не треба.
2. Виділення файлів і папок здійснюється так само, як і в ОС
^А/ІшІо^з 98. Крім того, виділити файл або папку можна за
допомогою клавіші <Пропуск>. Повторне натиснення на неї
скасовує це виділення.
3. Тільки під час добування або тестування, якщо не було
виділено жодного файла, будуть вибрані або протестовані всі
файли архіву.

Створення архівних файлів

Для архівації файлів необхідно:
• завантажити програму ЛУіпКАК (при цьому на ро-

бочій ділянці вікна має з'явитися список файлів і
папок поточної папки);

• перейти до папки з файлами для архівації (для зміни
поточного диска використовується список дисків на
панелі інструментів або кнопка «Диск» у рядку стану);

• виділити файли і папки, які треба заархівувати;
• активізувати команду з меню Команди—Добавить

файльї в архив або клацнути мишею на кнопці «До-
бавить» на панелі інструментів;

• у діалоговому вікні «Имя й параметри архива» ввес-
ти ім'я архіву або підтвердити ім'я, запропоноване
за умовчання (рис. 1.49).
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ІКартМпВАВУС.гаг

І • ЦАп ^ г̂г | ^Добавить с заменой фзйлов

Мвгед сжат«я: г іізраметрм зр»даа«ии •

\г
ІОбьІчньІй

КобавигІ? шформжию 0$ авгбре

Г" Опишеш смв»*(й ішск. щзеа арки&ашдай не кето і

Г" Дй5ашят»тед̂ о:& в̂не»яшн«м;

Г"

Справка

Рис. 1.49. Діалогове вікно «Имя й параметри архива»

Діалогове вікно дає змогу встановити такі параметри:
• «Формат архива» (КАК або 2ІР);
• «Метод сжатия» — зі списку, що розкривається («Без

сжатия», «Скоростной», «Бьістрьш», «Обьічньш», «Хо-
роший» або «Наилучший»).

Тільки архіви КАК підтримують параметри:
• «Размер словаря» — зі списку, що розкривається.

Якщо ємність оперативної пам'яті ПК становить
16 Мбайт, то вибирають словник розміром 256 Кбайт,
а якщо 32 Мбайт і більше — 1024 Кбайт;

• «Размер тома» в байтах — зі списку, що розкрива-
ється. Використовується для збереження великого
архіву на кількох дискетах (перший том має розши-
рення .гаг, наступні — .гОО, .гОІ, .г02 і т. д.);

• «Метод обновлення» — зі списку, що розкривається
(«Добавить с заменой файлов», «Добавить с обновле-
нием файлов» або «Обновить существующие файльї»).
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Зі списку «Параметри архивации» користувач може
вибрати таке:

• «Удалить файли после архивации»;
• «Создать 8РХ-архив»;
• «Создать непрерьівньїй архив» (усі виділені файли

подаються одним архівним файлом);
• «Мультимедиа-сжатие» (архівуються повноколірні

графічні ВМР-файли і звукові ^АУ-файли);
• «Параметри резервного копирования» та ін.
Після введення потрібних параметрів слід клацнути

мишею на кнопці «ОК».
Під час архівації відображається вікно зі статистикою,

після архівації — архівний файл, що є поточним виділе-
ним файлом.

Щоб вибрати бажані параметри, перед архівацією фай-
лів можна оцінити передбачуваний ступінь їх стиснення.
Для цього потрібно після виділення файлів активізувати
команду з меню Команди—Оценить степень сжатия або
клацнути мишею на кнопці «Оценить» на панелі інстру-
ментів. У вікні «Предполагаемая степень сжатия», що
з'явиться на екрані, буде інформація про архівацію фор-
матами КАК і 2ІР різними методами стиснення (рис. 1.50).

ійю» •
2ІР бистрий
гІРобьнннй
21 Р наилучший
ВАР бнстрьій
РАЯобнчньІй
РАВ наил̂ чший

І*В»МЄ6І. 8йЄШ- ...Й!
2789732 0000-06 58
2 745 827 і 00:00:07 і 57
2737046 і 00:00:10 '•. 57
2719484 000008 57
2701998 000009 56
2684360 000016 56

Рис. 1.50. Вікно «Предполагаемая степень сжатия»

Добування файлів з архіву

Для добування файлів з архіву необхідно:
• відкрити архів у середовищі \УіпКАК, клацнувши

двічі мишею на файлі архіву в середовищі
або в середовищі ІУіпКАК;
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• виділити файли і папки, які необхідно вибрати;
• активізувати команду з меню Команди—Извлечь

файльї из архива або клацнути мишею на кнопці
«Извлечь» панелі інструментів (файли добуваються
в поточну папку).

Щоб витягти файли у потрібну папку, треба активізу-
вати команду з меню Команди—Извлечь в другую папку
або клацнути мишею на кнопці «Извлечь в». У діалогово-
му вікні, що з'явиться, слід цю папку позначити і клацну-
ти мишею на кнопці «ОК».

Процес добування файлів відображає вікно зі статисти-
кою. У разі виникнення помилок з'явиться вікно діагнос-
тичних повідомлень.

Нижче наведено приклади роботи з програмою ЛУіпКАК.

Приклад 1
Заархівувати файли гіпуеЬ.ехе і Пособие.сіос, що містяться в папці
МИПК на диску О:, у цю саму папку.
Після завантаження програми \Л/іпРАН слід:
1) вибрати диск О: зі списку на панелі інструментів, а в ньому —
папку МИПК і виділити файли дтеЬ.ехе та Пособие.сіос (рис. 1.51);

Файл Комвнйьї

|?]КартУУІпВАРІУС.сіос 128 4Н Документ МіспкоЯУУоггі 01.09.9917:15

і Изиенш

Папка с файлами 0209.9915:33

|-̂  > 'ЙиврааогШ 61(3 бвй-т * І файлах

Рис. 1.51. Папка МИПК із виділеними файлами

2) оцінити передбачуваний ступінь стиснення, клацнувши мишею
на кнопці «Оценить» панелі інструментів (рис. 1.50);
3) активізувати команду додавання файлів в архів, клацнувши ми-
шею на кнопці «Добавить» на панелі інструментів;
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4) беручи до уваги дані рис. 1.52, встановити такі параметри в
діалоговому вікні «Имя й параметрьі архива»:
«Формат архива» — «КАК»;
«Метод сжатия» —«обьічньїй»;
«Размер словаря» — «1024 Кбайт»;
«Метод обновлення» — «добавить с заменой файлов»;
5) клацнути мишею на кнопці «ОК».

ґвгава

Статеиь ежйиве

беегофаймк
Размер месжзши.

Вьюжая -

2'
2 333 £40 і

4*£Ш___„,
21 Р бьістрьій
21 Р обьмньїй
21 Р наилучший
ВАВ бьістрьій
ВАВ обьічньїй
ВАВ наилучший

1 118857
1 074 952
1 066171
І" 048 б'ю'
1 031 123
1 01 3 485

Времч

00:00:02
00 00 03
00:00:06

"6'0: 00: 04'
00:00:06 і
00:00:12

38
37
36
36
35
34

Рис. 1.52. Передбачуваний ступінь стиснення під час архівації файлів

Результати архівації показано на рис. 1.53.3 нього видно, що файл
із розширенням .ехе стискається лише незначною мірою, а файл із
розширенням .сіос зменшився більше, ніж утричі.

Ф^Пособие бос

Имв | Тип

159320
27«320

157962 Приложение 2808981:
826149 Документ Міст 0 2 0 9 9 9 1 .

Рис. 1.53. Архівний файл мипк.гаг
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Приклад 2
Розархівувати у поточну папку файл Пособие.сіос з архіву мипк.гаг
у папці МИПК на диску О:
Щоб добути файл з архіву, треба:
1) вибрати диск 0: зі списку на панелі інструментів, а на ньому —
папку МИПК;
2) виділити архівний файл Пособие.сіос;
3) клацнути на кнопці «Извлечь» панелі інструментів.

Приклад З
Заархівувати файл Пособие.сіос, що розміщений у папці МИПК на
диску О:, а також створити файл, який саморозпаковується.
У даному випадку послідовність дій для архівації та сама, що й у
прикладі 1. Тільки у п. 4 додатково необхідно в діалоговому вікні
«Имя й параметру архива» в параметрах архівації ввімкнути пере-
микач «Создать 5РХ-архив».
Внаслідок архівації буде створено файл з ім'ям Пособие. ехе.

Приклад 4
Розархівувати 5РХ-файл Пособие. ехе в папку МИПК на диск О:, де
він і розміщений.
Добування файла з архіву виконується самостійно без застосуван-
ня програми МпРАР. Тому потрібно відкрити папку МИПК на диску
0: у вікні програми Проводник. Для цього треба клацнути правою
клавішею миші на значку папки Мой компьютер і з контекстного ме-
ню вибрати пункт «Проводник». Потім на панелі ресурсів вікна про-
грами Проводник необхідно відкрити папку МИПК, а на панелі вмісту
двічі клацнути мишею на значку архіву Пособие.ехе. У діалоговому
вікні «Самораспаковьівающийся архив МпВАК», що з'явиться на ек-
рані, слід клацнути мишею на кнопці «Извлечь» (рис. 1.54).

Изеяечь в.

Р-АМИПК

Нажмиге кнопку "Извлечь" для начала процесса извлечения.

Кнопка "Обзор" позволяет вибрать папку назначения в
дереве папок. Папку назначения также можно ввести вручную.

Е сли папка назначения не существует, то она будет создана
до начала процесса извлечения.

0тме«4

Рис. 1.54. Діалогове вікно «Самораспаковьівающийся архив УУІпЯАК»



Основи алгоритмізації процесів оброблення інформації 143

1.7. Основи алгоритмізації
процесів оброблення інформації
Алгоритм і його властивості

Одним із базових понять інформатики й ОТ є поняття
алгоритму як правила перетворення інформації. Алгоритм
указує, які операції оброблення даних і в якій послідов-
ності необхідно виконати, щоб одержати розв'язок задачі.

Алгоритм — точний припис, що визначає обчислювальний процес,
який веде від початкових даних, що змінюються, до шуканого ре-
зультату.

Розглянемо поняття алгоритму на прикладі обчислен-
ня суми елементів вектора а = (а^, а^ ..... а„), тобто

Для визначення суми застосуємо алгоритм її накопи-
чення, використовуючи рекурентне співвідношення:

5(:-5і_/+а (; 50 = 0; і := 1, 2, .... п.

де 5; — поточне значення суми;
І§і_І — попереднє значення суми;
.*>о — початкове значення суми;
аг — значення поточного елемента вектора.
Спочатку значення суми дорівнює нулю, потім до неї

послідовно додаються значення першого, другого й решти
елементів вектора.

Алгоритм обчислення суми запишемо у вигляді по-
слідовності вказівок.

1. Надати 5 значення 0 і перейти до п. 2.
2. Надати і значення 1 і перейти до п. 3.
3. Обчислити нове значення суми, додавши а,- до її по-

переднього значення, тобто 5 := 5 + а/, і перейти до п. 4.
4. Збільшити значення і на 1, тобто і := і + 1, і перейти

до п. Ь.
5. Порівняти значення і та п: якщо і < п, то перейти до

п. З, в іншому випадку — до п. 6.
6. Вивести результат 5, тобто суму елементів вектора а.
Алгоритм має такі основні властивості:
детермінованість (визначеність) — однозначність ре-

зультату обчислювального процесу при заданих початко-
вих даних;
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дискретність — розчленованість обчислювального
процесу на окремі елементарні кроки, можливість вико-
нання яких не викликає сумніву;

масовість — забезпечення розв'язання будь-якої за-
дачі з класу однотипних;

результативність — забезпечення одержання резуль-
тату через скінченну кількість кроків.

Схеми алгоритмів

Для задання алгоритмів використовують такі спосо-
би, як словесний опис послідовності обчислень, алгорит-
мічну мову, псевдокод, графічний і аналітичний (у вигля-
ді формул).

Прикладом словесного опису алгоритму є наведене ви-
ще обчислення суми елементів вектора.

Записування алгоритму алгоритмічною мовою потре-
бує точного дотримання її правил, оскільки запис має бути
зрозумілим не тільки людині, а й комп'ютеру. Прикладом
алгоритмічної мови є Уізиаі Вазіс.

Псевдокод займає проміжне місце між словесним опи-
сом алгоритму і його записом алгоритмічною мовою. У цьому
способі вживаються конструкції, близькі до алгоритмічної
мови, але не вимагається повного дотримання всіх її правил,
оскільки він призначений для сприйняття людиною.

Досить поширеним є графічний спосіб задання алго-
ритму у вигляді схем і діаграм.

Схема алгоритму — графічне зображення його структури, в якому
кожний етап процесу перероблення даних подається у вигляді пев-
ної геометричної фігури (символу).

Ці фігури з'єднуються між собою лініями потоку,
які для кожного етапу вказують можливих наступни-
ків. Усередині фігури дається опис відповідного етапу,
якщо цей опис не є занадто громіздким. У протилежно-
му випадку такий опис наводиться в додатку до схеми, а
замість нього у відповідній фігурі записується номер
або яке-небудь позначення цього етапу. Біля фігури мо-
жуть бути зауваження, наприклад такі, що показують, у
якому випадку вибір наступника буде робитися відпо-
відно до лінії потоку.

Символам надають порядкові номери, які проставля-
ються зліва вгорі в розриві лінії контуру. Лінії потоку
проводять паралельно лініям зовнішньої рамки схеми.
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Напрямок ліній потоку згори вниз і зліва направо прий-
нято за основний, і, якщо вони не мають зламів, стрілками
їх можна не позначати. В інших випадках їх напрямок
обов'язково позначають стрілкою. Лінію потоку, як пра-
вило, підводять до середини символу.

Відстань між паралельними лініями потоку має бути
не меншою 3 мм, між іншими символами — не меншою
5 мм. Лінію потоку можна обривати, використовуючи на
місці обриву з'єднувачі, якщо схему виконано на двох і
більше аркушах або якщо символи, які з'єднуються, роз-
ташовано на значній відстані один від одного.

Записування усередині символу або поруч із ним по-
трібно виконувати машинописом з одним інтервалом або
креслярським шрифтом.

Перевагою схем є те, що за їх допомогою можна наоч-
но продемонструвати структуру алгоритму в цілому, ві-
добразивши його логіку (показавши розгалуження шля-
хів розв'язання задачі залежно від виконання певної умо-
ви, численні повторення окремих етапів обчислювального
процесу). Особливо це важливо для задач економічного
характеру і задач управління. Вони містять велику кіль-
кість операцій порівняння, логічних, арифметичних й ін-
ших операцій, і тому відразу важко встановити їх послі-
довність у процесі розв'язання задачі. Графічне зобра-
ження алгоритму у вигляді схем полегшує складання
програми для розв'язання задачі на комп'ютері.

У табл. 1.8 наведено символи, що найчастіше викорис-
товуються в схемах алгоритмів.

Розмір а має вибиратися з ряду 10, 15, 20 мм. Допус-
кається збільшувати розмір а на число, кратне 5. Роз-
мір Ь = 1,5а.

Нижче подано процес складання схеми алгоритму.

Основні символи схем алгоритмів
Таблиця 1.8

Найменування
символу

1. Процес

Графічне зображення
символу

ь

е

Функція символу

Виконання операції
або групи операцій,
завдяки яким
змінюється значен-
ня, форма подання
або розташування
даних
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Закінчення таблиці 1.8

Найменування
символу

2. Рішення

3. Введення -
виведення

4. З'єднувач

5. Пуск-
зупинка

6. Коментар

7. Лінія
потоку

8. Міжсто-
рінковий
з'єднувач

Графічне зображення
символу

|

/

<

/

X

\

\

X

X

/
Ь

•

1
ґ ) 3

> е

/
0,25а

*

в

Г Л «'
1 ) о-,

Ь ]

в

0,2а$

о,

\

5а

у
а

0

Функція символу

Вибір напрямку
виконання
алгоритму або
програми залежно
від певних змінних
умов

Перетворення
даних у форму,
придатну
для оброблення
(введення)
або відображення
отриманих результа-
тів (виведення)

Зазначення зв'язку
між обірваними
лініями потоку, що
пов'язують символи

Початок, кінець,
переривання процесу
оброблення даних
або виконання
програми

Зв'язок
між елементом
схеми і поясненням

Зазначення послі-
довності зв'язків
між символами

Зазначення зв'язку
між роз'єднаними
частинами схем
алгоритмів і про-
грам, розташованих
на різних аркушах

Приклад
Є масив цілих чисел, організованих у формі вектора а. Кількість
елементів вектора — п. Визначити суму 5 елементів вектора а.
Словесний опис алгоритму подано вище. Схему алгоритму зобра-
жено на рис. 1.55.
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1. Схема починається із символу «Пуск-зупинка». Кожний обчислю-
вальний процес має початок, що й відображено на схемі. Всереди-
ні символу записується слово «Початок».
2. Початкові дані вводять до пам'яті комп'ютера. Для позначення цієї
операції використовується символ «Введення-виведення», всередині
якого записують слово «Введення», назву вектора а і його вимірність п.
3. Сумі присвоюється початкове значення, що дорівнює нулю (5 := О).
Це означає пересилання 0 на ділянку пам'яті, призначену для нако-

І- -Г Сума елементів
І

( Кінець }

Рис. 1.55. Схема алгоритму визначення суми елементів вектора а
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пичення суми. Операція на схемі позначається символом «Процес».
Прийняту позначку суми 5 розшифровує символ «Коментар».
4. Індекс /, що визначає порядковий номер елемента, має значення 1.
При / = 1 відбувається звернення до першого елемента вектора.
5. До суми 5 (на першому кроці / = 1,5 = 0 й а, = а^) додається зна-
чення елемента вектора а, (5 := 5 + а,). На ділянку пам'яті 5 запису-
ється нове значення суми.
6. Зі збільшенням значення / на 1 (І := і +1) отримується порядко-
вий номер чергового елемента вектора. Для цього використову-
ють символ «Процес».
7. Кількість елементів вектора дорівнює п. Отже, операція підсу-
мовування 5 := 5 + а, має повторюватися п разів. Для цього слід
перевірити, продовжувати обчислення суми чи ні. Для вибору на-
прямку обчислень застосовується символ «Рішення». Всередині ньо-
го вказується перевірка / < п. Якщо / не перевищило свого макси-
мального значення л, то операція обчислення суми повторюється
(перехід до символу 5). В іншому випадку виводиться сума 5, яку
отримано (перехід до символу 8).
8. Виводиться результат 5. Ця операція відображається на схемі
символом «Введення-виведення», всередині якого записується сло-
во «Виведення» і позначка суми 5.
Схема закінчується символом «Пуск-зупинка», всередині якого слід
написати слово «Кінець».
Кожен символ в обриві контуру має свій порядковий номер. Слова
«Так» і «Ні» у символі «Рішення» розміщуються праворуч лінії потоку
або над нею.

Графічне подання різних видів
обчислювальних процесів

Обчислювальні процеси, що виконуються за заданим
алгоритмом, поділяються на три основні види:

1) лінійні;
2) розгалужені;
3) циклічні.
Вони, як правило, є окремими частинами загального об-

числювального процесу, який має складнішу (комбінова-
ну) структуру.

Графічне зображення лінійних
обчислювальних процесів

У лінійному обчислювальному процесі всі операції ви-
конуються за послідовністю їх записування.

Типовим прикладом лінійного обчислювального про-
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цесу є стандартна обчислювальна схема, що складається з
трьох етапів:

• введення початкових даних;
• обчислення за формулами;
• виведення результату.

Приклад
Скласти схему алгоритму роботи найпростішого касового апарата
для визначення вартості товару, що обчислюється за формулою

Сума = Ціна * Кількість.

Схему алгоритму зображено на рис. 1.56.

Введення
'Ціна, Кількість/

Сума :=
Ціна * Кількість

Виведення
Сума

Г Кінець )

Рис. 1.56. Схема алгоритму роботи касового апарата

Графічне зображення розгалужених
обчислювальних процесів

Обчислювальний процес називається розгалуженим, як-
що для отримання кінцевого результату потрібно вибрати
один із кількох можливих напрямків обчислень (гілок)
залежно від результату перевірки певної умови.

Розгалужений обчислювальний процес, що складаєть-
ся з двох гілок, називається простим, якщо гілок більше
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двох — складним. Напрямок обчислень визначається пе-
ревіркою, після виконання якої можливі два варіанти:

• «Так» — умову виконано;
• «Ні» — умову не виконано.
Умова вказується всередині символу «Рішення».

Приклад
Скласти схему алгоритму для розрахунку заробітку при відрядній
формі оплати праці, що визначається в такий спосіб:

3 =

Р * Вф — при відрядній простій формі оплати;

Р * Вф + П — при відрядно-преміальній формі оплати;

Р*(Вф- Вд) + ВД*(Р + Рд) — при відрядно-прогресивній

формі оплати,

де Р — відрядна розцінка за одиницю продукції;
Вф — фактичний заробіток;
П — премія;
Вд — надплановий заробіток;
Рд — надбавка до розцінки;
З — заробіток.

Схему алгоритму зображено на рис. 1.57. Вона не повністю відобра-
жає суть задачі, оскільки виконання обчислень при відрядно-
прогресивній формі оплати залежить від того, чи не вибрано по-
передні форми оплати (тобто спочатку здійснюється перевірка за
іншими формами).
Коли вибір гілки робиться незалежно від виконання будь-яких умов
під час проходження інших гілок, краще для перевірки умови вико-
ристовувати схему з кількома виходами. Для наведеного прикладу
таку схему алгоритму показано на рис. 1.58.

Графічне зображення циклічних
обчислювальних процесів

Для більшості обчислювальних процесів є характерним
цикл.

Цикл — послідовність дій, що повторюється багато разів.

Обчислювальний процес, який містить цикл, називаєть-
ся циклічним. Керування повторенням циклу здійснюєть-
ся за допомогою змінної, яка називається параметром цик-
лу. Спочатку цьому параметру надають певне початкове
значення. Потім цикл виконується зі зміною параметра
при кожному повторенні від початкового до кінцевого зна-
чень на величину, що називається кроком циклу.
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Введення
форми оплати

к

Так

3 := Р * Вф
/

7

Так

/ '
/ Введенняп /

е

3 := Р * Вф + П

. 11

/

о '
/ // Введення /

/ ВД-РД /

10
3 := Р * (Вф - Вд) +

В д *(Р-Рд)

Ііиведення
з

с12-
Кінець

Рис. 1.57. Схема алгоритму розрахунку заробітку
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Початок

Введення
' форми оплати

В.ведення
Р.Вф

Відрядна проста Відрядно-преміальна Відрядно-прогресивна

З := Р*ВФ
Е[ведення

п
Е(ведення

ВД'Рд

І—7-

3 : = Р * В

-10-

3:=Р*(Вф-Вд)
Вд*(Р-Рд)

Виведення
з

с11-
Кінець

Рис. 1.58. Схема алгоритму розрахунку заробітку
(схема з кількома виходами)
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Крок циклу може бути позитивним або негативним.
Залежно від цього параметр циклу зростає або зменшуєть-
ся. Цикл припиняється, якщо значення параметра лежить
поза межами діапазону між початковим і кінцевим зна-
ченнями.

Розрізняють три види циклів:
• з передумовою;
• з постумовою;
• з параметром.
Перші два види циклів використовуються тоді, коли

заздалегідь невідомо, скільки буде повторень (рис. 1.59,
1.60).

Так

Дія

Рис. 1.59. Схема циклу
з передумовою

Так

Рис. 1.60. Схема циклу
з постумовою

У циклі з передумовою спочатку перевіряють умову
(звідси і назва — «цикл із передумовою»), і якщо вона має
місце, то дія виконується. Потім знову перевіряється умо-
ва і т. д. Виконання циклу припиняється, коли умова пе-
рестає виконуватися. Для цього необхідно, щоб дія в циклі
впливала на зміну умови. Інакше почнеться «зациклю-
вання» — нескінченне виконання циклу. Воно є типовою
помилкою при використанні циклів.

Цикл із постумовою виконується аналогічно, але умо-
ва перевіряється після виконання дії (тому цикл і назива-
ється «з постумовою»). Дія повторюватиметься тоді, коли
умова не виконується.

Дія в циклі з постумовою виконується завжди хоча б
один раз, з передумовою її може не бути жодного разу,
якщо із самого початку умова не виконується.

Цикл із параметром будується на основі першого чи
другого виду циклу. Здебільшого це цикл із передумо-
вою. Приклад схеми такого циклу показано на рис. 1.61.
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Рис. 1.61. Схема циклу з параметром

На рис. 1.62 зображено іншу схему циклу з параметром.
У ньому послідовно виконуються такі типові операції.

Задання початкового
значення параметра

циклу

Виконання циклічної
ділянки

Заміна параметра
циклу

Перевірка
на кінець

циклу

Виконання чергової
дії або виведення

результату

Рис. 1.62. Типові операції циклічного обчислювального процесу
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1. Задання початкового значення параметра циклу, що
використовується під час виконання першого кроку.

2. Виконання циклічної ділянки.
3. Зміна параметра циклу, що забезпечує обчислення

результату з новими початковими даними, і перехід до
наступного кроку.

4. Перевірка на кінець циклу шляхом порівняння по-
точного значення параметра циклу з кінцевим.

5. Перехід до повторення циклічної ділянки, якщо па-
раметр циклу не перевищив кінцевого значення. У проти-
лежному випадку — виконання чергової дії або виведен-
ня результату.

Нижче наведено приклади схем алгоритмів цикліч-
них обчислювальних процесів.

Прикладі
Побудувати схему алгоритму визначення максимального елемен-
та вектора а і його порядкового номера. Вектор а складається з п
елементів.
Ідея алгоритму полягає в тому, що максимальний елемент векто-
ра визначається після послідовного порівняння елементів. Бе-
реться перша пара елементів і визначається, який із них є біль-
шим. Потім його порівнюють із наступним елементом і т. д. Кож-
ного разу визначають, який з елементів є більшим, і, крім того,
запам'ятовують його порядковий номер (К). Схему алгоритму по-
казано на рис. 1.63.
Після введення початкових даних припускається, що перший еле-
мент є максимальним. Змінну, що відповідає максимальному
елементу, позначено літерою М (М := а^}, а змінній К (порядко-
вий номер елемента) надається значення 1 (К := 1). Задавши
нове значення параметра циклу(/:=2), порівнюють два елемен-
ти: другий (а,) з першим, що умовно приймається за максималь-
ний, (а, > М). Якщо другий елемент виявиться більшим, то з двох
порівнюваних він буде максимальним, і змінній М надають но-
ве значення (М := а,), а змінній К — порядковий номер цього еле-
мента (К := /'). Потім переходять до порівняння чергового еле-
мента (/ := / + 1).
Якщо умова не виконується, то змінна Мзберігає попереднє значення.
Після перегляду всіх елементів, коли значення параметра циклу /
стане більшим, ніж п (перевірка на закінчення циклу здійснюється
за допомогою виразу / < п), відбувається вихід із циклу.
Отримані значення максимального елемента М вектора а і його
порядкового номера К є шуканими.

Приклад 2
Скласти схему алгоритму впорядкування елементів вектора а за
зростанням методом порівняння суміжних пар (методом простого
перебору). Вектор а складається з п елементів.
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Івведення
а,п

І—З-

М :=

і:=2

.11-1
Виведення

М,К .

-12
( Кінець )

Рис. 1.63. Схема алгоритму визначення максимального елемента
вектора а та його порядкового номера

Ідея алгоритму полягає у тому, що в циклі послідовно порів-
нюються сусідні (суміжні) елементи вектора: перший із другим,
другий із третім і т. д. При попарному порівнянні елементів
менший записується на попередньому місці, більший — на
наступному. Якщо має місце таке переставляння, то цикл почи-
нається спочатку з порівняння першого елемента з другим, дру-
гого з третім і т. д. Ця процедура продовжується доти, доки не
відбудеться порівняння елемента п -1 з елементом п і не буде
потреби в їх переставленні. Схему алгоритму зображено на
рис. 1.64.
Важливою операцією в цьому алгоритмі є переставлення зна-
чень елементів, яке реалізується з використанням проміжної
змінної Р. Надання значення елемента а, змінній Р дає змогу по-
міняти значення елементів а, і а, + 1 без утрати інформації.



Основи алгоритмізації процесів оброблення інформації 157

( Кінець )

Рис. 1.64. Схема алгоритму впорядкування елементів вектора а
за зростанням методом порівняння суміжних пар

Графічне зображення вкладених циклічних
обчислювальних процесів

Під час організації циклічних обчислювальних проце-
сів часто виникає необхідність перебирати значення не од-
нієї, а кількох змінних (параметрів циклів). У цьому ви-
падку виділяються внутрішні та зовнішній цикли. Для
кожної зміни значення параметра в зовнішньому циклі
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відбувається багаторазове виконання дій у внутрішньому
циклі, який називається вкладеним. Кількість вкладених
циклів не обмежується.

На практиці вкладені цикли трапляються під час роз-
роблення алгоритмів, у яких дії виконуються над елемен-
тами масивів (векторів, матриць). У задачах з економі-
ки — це товари одного типу на різних складах, верстати в
кількох цехах заводу, продукція, випущена у різні дні мі-
сяця, тощо.

Прикладі
Скласти схему алгоритму впорядкування елементів вектора а за
зростанням методом «бульбашки» (ЬиЬЬІезогІ). Вектор а складаєть-
ся з п елементів.
Ідея алгоритму полягає у тому, що здійснюється п -1 переглядів еле-
ментів вектора. На кожному етапі перегляду перший елемент порів-
нюють із другим і менший записують на першому місці. Далі другий
елемент порівнюють із третім і менший записують на другому місці.
Ця процедура триває доти, доки не порівняють усі елементи.
Після першого перегляду один елемент буде відсортовано (він зна-
ходитиметься на останньому місці). Для наступного перегляду кіль-
кість порівнянь елементів зменшується на один. Потім здійснюють
другий, третій і т. д. — аж до п - 1 перегляду. Кожен раз відсортову-
ється один елемент, тому всі елементи (крім першого) записуються
на своїх місцях. У першого, як єдиного, немає іншого вибору, тому
і його записують на своєму місці. Таким чином всі елементи векто-
ра стають упорядкованими. Схему алгоритму показано на рис. 1.65.

Приклад 2
Скласти схему алгоритму визначення максимального і мінімаль-
ного елементів у кожному рядку матриці А, що складається з т ряд-
ків і п стовпчиків.
Ідея алгоритму та сама, що і при пошуку максимального елемента
вектора а, яку розглянуто вище, оскільки кожний рядок матриці є
вектором. Для спрощення схеми передбачається, що в кожному
рядку є по одному максимальному і мінімальному елементу. Схему
алгоритму зображено на рис. 1.66.

Приклад З
Скласти схему алгоритму впорядкування елементів у кожному
стовпці матриці А, що складається з т рядків і п стовпців, за зрос-
танням методом порівняння суміжних пар.
Ідея алгоритму та сама, що і при впорядкуванні елементів векто-
ра а (приклад 1), оскільки кожний стовпець матриці є вектором.
Схему алгоритму показано на рис. 1.67. На схемі використано змін-
ну К, в якій зберігається номер поточного перегляду елементів век-
тора. Одночасно її величина визначає кількість елементів, що по-
рівнюються у цьому перегляді. Змінна і має номер поточного еле-
мента порівняння.
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Рис. 1.65. Схема алгоритму впорядкування елементів масиву а
методом «бульбашки»
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Рис. 1.66. Схема алгоритму визначення максимального
і мінімального елементів у кожному рядку матриці А
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Рис. 1.67. Схема алгоритму впорядкування елементів у кожному
стовпці матриці А за зростанням методом порівняння суміжних пар
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1.8. Основи програмування
мовою УізиаІ Вазіс
Загальна характеристика мови УізиаІ Вазіс

Призначення мови
Алгоритмічна мова Вазіс (Ве і̂шіегз АІІ-ригрозе ЗутЬоІіс

Іпзігисііоп Сскіе — універсальна мова для початківців) створе-
на в 1963 році співробітниками Дартмудського коледжу Джо-
ном Кемені і Томасом Курцем. Спочатку її задумали як
спрощену мову для швидкого написання програм фахівцями
з різних предметних галузей (інженерами, математиками, еко-
номістами й ін.), які не є професійними програмістами. Та-
кий підхід дав доступ до комп'ютера багатьом спеціалістам
у ті часи, коли ще не було електронних таблиць, простих баз
даних, текстових і графічних редакторів.

Протягом своєї сорокарічної історії Вазіс змінювався,
доповнювався новими засобами, при цьому зберігаючи старі.
Вершиною розвитку мови став Уізиаі Вазіс (УВ), у якому
власне програмування відійшло на другий план, поступив-
шись візуальному проектуванню. Його засобами можна ство-
рювати як прості, так і досить складні прикладні системи.
Він може використовуватися для розв'язання невеликих об-
числювальних задач, роботи з базами даних, з мультимедій-
ними засобами (графікою, звуком, мультиплікацією), для ав-
томатизації офісних робіт, розв'язання задач в Інтернеті. УВ
містить засоби розроблення додатків, що доступні новачкам,
а також задовольняють запити професійного програміста.

Оскільки УВ є конгломератом різних засобів, то він дає
змогу фахівцю постійно вдосконалювати особисті знання й
уміння, розробляти додатки, поступово переходячи від прос-
тих засобів до складніших. Якщо в майбутньому потреба
це робити відпаде, то знайомство з УВ не тільки допоможе
зрозуміти, як працюють різні додатки АУіпсІошз, у тому чис-
лі й сама операційна система АУіІкІО'игз, а й ефективніше
використовувати їх у своїй професійній діяльності.

Властивості мови

УВ має кілька властивостей.
1. Описування змінних.
З метою запобігання помилок, що з'являються внаслі-

док описок, усі змінні в програмах краще описувати явно.
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Але у УВ це робити не портібно. Обов'язковість описування
гарантує оператор Орііоп Ехріісіі.

2. Структурне програмування.
Щоб зменшити кількість помилок, пов'язаних із пере-

даванням керування від одного оператора іншому, бажа-
но в програмах не використовувати оператор переходу
Ооіо. У УВ завдяки наявності операторів розгалуження
(Й, 8е1есі Сазе) і циклу (Рог...Мех1;, Во...Ьоор), використан-
ню процедур і функцій, а також оператора виходу з циклу
і процедури (Ехіі) можна обійтися без оператора Оо1;о.

3. Об'єктоорієнтоване програмування.
Інтерфейс УВ передбачає роботу з різними об'єктами

(формою, текстовим полем, кнопкою, помилкою і т. д.).
У самому УВ є засоби для створення об'єктів користувача
і роботи з ними на рівні таких понять, як метод, власти-
вість і подія.

4. Візуальне програмування.
Розроблення користувачем інтерфейсу додатків (ство-

рення форм, меню, запитів і т. ін.) зводиться до конструю-
вання потрібних об'єктів із готових елементів, без викори-
стання програмування.

5. Робота з базою даних.
Як окремий об'єкт до УВ включено ядро СУБД Ассезз,

засоби ведення БД і розв'язання прикладних задач, що
дає змогу розробляти прикладні системи оброблення да-
них, не послуговуючись засобами інших мов.

6. Технологія ОЬЕ.
У мові є засоби включення об'єктів, створених в інших

додатках (наприклад, у прикладній системі, створеній у
УВ, можна використовувати таблиці й діаграми, отримані
в Ехсеї).

7. Підвищення ефективності роботи в додатках М8
ОШсе.

При розв'язанні нескладних задач у Ехсеї, Ассезз та ін-
ших додатках М8 ОШсе досить візуальних засобів цих до-
датків, що є в їхніх меню і на панелях інструментів. Для
складніших задач необхідно використовувати програмуван-
ня. В усіх додатках ОШсе можна створювати програми мо-
вою Уізиаі Вазіс іот Арріісаііопз, що дуже схожа на мову
Уізиаі Вазіс.

8. Додатки Інтернету.
У УВ є засоби для створення додатків, що працюють в

Інтернеті, а також документів, які можна переглянути в
^огИ ^ійе "УТУеЬ за допомогою броузерів М8 Іпіегпеі
Ехріогег і Кеізсаре
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Основні поняття

Програма, що виконується на персональному комп'-
ютері, складається з інтерфейсу користувача і процесу
оброблення даних. Розв'язання задачі відбувається в про-
цесі оброблення даних. Керувати цим процесом людина
(введення вхідних даних, подавання команд, виведення
результату) може за допомогою інтерфейсу користувача.

У програмах на УВ інтерфейс складається з форм, що
мають елементи керування, а процес оброблення даних опи-
сується програмним кодом. Цей код пов'язується з фор-
мою або може бути окремим модулем.

Форма є вікном ^Уіпс1о\уз, яке містить заголовок, робо-
чу ділянку і межу.

Форма має елементи керування (текстові поля і підпи-
си до них, кнопки, списки, смуги прокручування тощо). За
їх допомогою здійснюється керування процесом розв'язан-
ня задачі.

Як форма, так і елементи керування (об'єкти) є зазда-
легідь підготовленими в УВ частинами програми. Тому
при їх розробленні достатньо просто вказати, які об'єкти в
програмі потрібні. Це так звані візуальні засоби, завдяки
яким процес побудови інтерфейсу зводиться тільки до йо-
го проектування.

Кожен об'єкт (форма з відповідними елементами ке-
рування) має свої властивості: розмір, колір, вид шриф-
ту, ім'я, заголовок, значення і т. ін. Ці властивості мо-
жуть задаватися об'єктам заздалегідь (до виконання про-
грами) при проектуванні форми, а також змінюватися вже
в процесі її виконання за допомогою операторів коду про-
грами.

Операції, що виконуються об'єктами, називаються ме-
тодами. Кожен об'єкт має свої методи. Наприклад, пере-
міщення текстового поля по формі здійснюється методом
МОУЄ, а друкування на ній — методом Ргіпі.

Кожна дія, що відбувається в комп'ютері, називається
подією (наприклад, клацання мишею на командній кноп-
ці, завантаження форми, зміна вмісту в текстовому полі і
т. ін.). З будь-якою подією можна пов'язати певні дії.
Для цього пишеться процедура мовою УВ, у заголовку
якої вказується ім'я події, а в її тілі — дії, що виклика-
ються цією подією. Для кожної події, що обробляється,
складають окрему процедуру. Опис процесів оброблення
даних у процедурах називається кодом. З кожним об'єк-
том пов'язується безліч подій, але обробляються тільки
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необхідні. Ті події, до яких не написано відповідних про-
цедур оброблення, ігноруються.

Кожен об'єкт і кожна змінна в коді мають ім'я, що
складається з букв, цифр, символу підкреслення і почина-
ється з букви. Максимальна довжина імені елемента ке-
рування становить 40 символів, а змінної — 255. У тексті
програми вони подаються чорним кольором. Ключові сло-
ва (наприклад, Із, Рог, Віт тощо) мають фіксоване напи-
сання і значення. У тексті програми їх виділяють синім
кольором.

В іменах і ключових словах можна використовувати
як малі, так і великі букви. Для УВ вони вважаються
однаковими. Великі літери використовуються для зруч-
ності читання програми. Наприклад, ім'я ЦінаТовару
читається легше, ніж еквівалентне йому цінатовару, що
записане тільки малими літерами. У коді програми в
іменах букви зберігають те накреслення, що було задано
при введенні, службові слова обов'язково починаються
з великої букви. УВ автоматично зробить першу букву
великою, як тільки розпізнає ключове слово. Тому з ме-
тою самоконтролю рекомендується вводити з клавіату-
ри ключові слова малими літерами, і якщо УВ перетво-
рить першу букву на велику, то це означає, що ключове
слово введено правильно (наприклад, Іоор перетворить-
ся на Ьоор).

Для чисел використовується десяткова форма запи-
сування, що прийнята в більшості мов програмування.
Буква Е, за якою йде масштабний множник, читається як
«помножити на 10 у степені». Приклади записування
чисел:

3; 0,3; -25678; 1,6; 5Е-8; 2Е15.

Рядок є послідовністю символів, узятих у подвійні
лапки. Приклади рядків:

"а", "Вулиця", "Кінофільм".

Для пояснення призначення окремих фрагментів коду
використовують коментарі (примітки), що складаються з
довільної послідовності символів і починаються одинич-
ними лапками. Комп'ютер їх не сприймає, тобто вони не
спричиняють ніяких дій. У тексті програми коментарі ви-
діляються зеленим кольором. Приклади коментарів:

'Опис змінних

'Обчислення податків
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Середовище розроблення УізиаІ Вазіс

Початок роботи в середовищі

Уізиаі Вазіс 6.0 входить до складу засобів розроблення
прикладних систем МісгозоЙ Уізиаі біисііо 6.0. Крім УВ,
до них відносяться:

. Місгозой Уізиаі ЗіІисИо 6.0 Тооїз;
• МісгозоЙ Уізиаі С++ 6.0;
• МісгозотІІ; Уізиаі РохРго 6.0.
Після встановлення УВ, як правило, розміщується в пап-

ці С:\Ргоегат Гі1ез\Місгозой Уізиаі бїисііо 6.0\УВ98.
Для його запуску необхідно в меню Пуск вибрати ко-

манду ПрограммьІ Місгозоїї Уізиаі 8іигііо 6.0—Місгозоїі
Уізиаі Вазіс 6.0.

Активізація цієї команди приводить до появи вікна
«Ке\у Ргоіесі» («Новий проект») з такими трьома вклад-
ками (рис. 1.68):

АгііуеХ ЕХЕ АгііуеХ 011

VВ Арріісайоп \/В Жзагсі Мападег

АйІуеХ СопїгоІ

115 Арріісаііол

"~ ~т*

Рис. 1.68. Вікно «Меж Ргоіест.» (вкладка «№\л/»)
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1) «Мелу» («Новий») — буде створюватися новий проект;
2) «Ехізііп^» («Наявний») — містить список усіх про-

ектів, що зберігаються на комп'ютері;
3) «Кесеп/Ь» («Останні») — містить список проектів, із

якими працювали останнім часом.
У вкладці «N6^» подано значки різних типів проектів,

які можна створити в середовищі УВ. На початковому
етапі вивчення УВ вибирається тип Зіапйагй ЕХЕ, після
чого можна натиснути кнопку «Открьіть».

При запуску УВ за допомогою кнопки «Пуск» вихід
на вкладку «Ке\у» і тип Зіапсіагсі ЕХЕ обрано за умовчан-
ня. Тому, коли передбачається створення нового проекту,
досить натиснути кнопку «Открмть».

Якщо планують працювати зі створеним раніше проек-
том, то його вибирають у вкладці «ЕхІ8Ііп£» чи «Кесепі»,
залежно від дати останнього збереження проекту. Інший
варіант: почати роботу з вікна програми Проводник, ми-
наючи меню Пуск. Для цього досить відкрити на правій
панелі вікна папку, де зберігається проект, і двічі клацну-
ти на його значку (якщо використовується стиль ЛЛ^еЬ, то
клацнути один раз).

Надалі новий чи наявний проект відкривають у го-
ловному вікні Уізиаї Вазіс, де з ним і працюють.

Структура головного вікна

За зовнішнім виглядом головне вікно УВ нагадує стан-
дартне вікно ^Уіпсіо^з. Воно складається із заголовка,
меню, панелі інструментів, робочої ділянки і межі
(рис. 1.69). Робоча ділянка, у свою чергу, має декілька
вікон, кількість, місце розташування і розмір яких вста-
новлює користувач.

Меню головного вікна УВ містить команди для роботи
над проектом. Вони згруповані в окремі меню за функціо-
нальною ознакою. Найчастіше використовуються меню Гііе,
Еііі, Уіем? і Неір.

Гііе містить команди для роботи з файлом проекту (ство-
рення нового, відкриття наявного проекту, його друкування,
збереження проекту і форми, створення ехе-файлу і т. д.);

Егііі має команди редагування (вирізати, скопіювати,
вставити тощо);

Уіечу — тут зібрано команди для настроєння головно-
го вікна проекту, зокрема для визначення вікон, що розта-
шовуються на робочій ділянці;
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Рис. 1.69. Головне вікно УізиаІ Вазіс

Неір — довідкова інформація для роботи з УВ.
Панелі інструментів, подібно до інших додатків

дублюють команди, що використовуються найчастіше.
Далі подано опис вікон, що входять до складу робочої

ділянки головного вікна.

Панель елементів керування

Панель елементів керування розміщується або під па-
неллю інструментів, або на робочій ділянці (рис. 1.70).

Вона об'єднує елементи керування, що застосовуються
при побудові інтерфейсу користувача. Найчастіше вико-
ристовуються такі елементи:

А — напис (ЬаЬеІ); ним послуговуються для відобра-
ження тексту, якого користувач не може змінити з кла-
віатури;

1 ^ £

]*!І — текстове поле (ТехШох); застосовується для вве-
дення даних;
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Рис. 1.70. Панель елементів керування

£$& — командна кнопка (СоттапсШиіІоп); призначе-
на для того, щоб почати, перервати чи закінчити який-
небудь процес;

[̂ ] — прапорець (СЬесІсВох). Використовується для
оцінювання (вмикання) певного параметра. Клацання ми-
ші спричиняє появу галочки, тоді значення (Уаіие) дорів-
нює 1, при повторному клацанні мишею галочка зникає і її
значення дорівнює 0. Програмне можна встановити і тре-
тій стан — «позначено, але недоступно», при цьому його
значення дорівнює 2;

Л* ї

„Ліі — перемикач (ОрІіопВииоп). Може мати два ста-
ни: ввімкнено (в центрі кружка є точка, тоді значення до-
рівнює Тгие) і вимкнено (у центрі кружка точки немає,
тоді значення дорівнює Гаїзе);

І з̂,- ,а
•,...-.;.,] — рамка (Ггате) є елементом-контейнером і при-

значена для об'єднання в групу кількох елементів (на-
приклад, прапорців чи перемикачів). Зокрема, перемикачі
без рамки використовуватися не можуть. Якщо в рамці
прапорці, то водночас вибрати можна один, кілька, всі чи не
вибирати жодного, а якщо перемикачі, то завжди тільки
один. Тому прапорці ще називають індикативними, а пере-
микачі — альтернативними перемикачами. Щоб мати гру-
пу елементів керування, спочатку створюють рамку, а по-
тім у ній — керуючі елементи, їх перетягують також із
інших частин форми. Елементи, об'єднані рамкою в групу,
виділяють і переміщують разом із рамкою;

— список (ІлзШох) служить для вибору з нього
одного чи кількох елементів. Елементи можна додавати в
список і видаляти з нього;
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— поле зі списком (СотЬоВох) є комбінацією тек-
стового поля та списку і використовується, коли потрібно
не тільки вибирати елементи, а й уводити значення безпо-
середньо до текстового поля, після чого це значення авто-
матично стає елементом списку;

— зображення (Іта£е) використовується для відо-
браження малюнка, наприклад для створення підкладки
(тла) форми;

— графічне вікно (РісІигеВох) дає змогу відобра-
жати і редагувати графічне зображення (використовуєть-
ся ОЬЕ-технологія);

— елемент ОЬЕ (ОЬЕ Сопіаіпег) призначений для
вставлення у форму будь-якого ОЬЕ-об'єкта (тексту з
таблиці чи діаграми Ехсеї тощо), що при потребі можна
редагувати.

Панель елементів керування викликають на робочу ді-
лянку і вилучають із неї за допомогою команди Уіе\¥ чи на-

тисканням кнопки («ТооІЬох») на панелі інструментів.

Вікно форми («Рогт»)

Вікно форми містить форму, що є основою інтерфейсу
користувача з програмою (рис. 1.71). По завантаженні УВ
для створення проекту вона спочатку порожня — є тільки
смуга заголовка і робоча ділянка із сіткою з точок для
вирівнювання елементів керування. При роботі додатка
сітки не видно.

Процес конструювання форми починається із задання
її назви (тексту в заголовку форми). Для цього потрібний
текст вводиться до поля властивості «Сарііоп» у вікні вла-
стивостей «РгорегЬіез» (наприклад, «Каса»), а потім вво-
дять ім'я цієї форми у властивість «Мате» (наприклад,
ІгтКаса).

По тому слід установити розміри форми (за допомогою
маркерів на її межах) і заповнити форми елементами ке-
рування.

Щоб додати будь-який елемент керування у форму,
потрібно клацнути на його значку на панелі елементів
керування, а потім у формі намалювати мишею контур
прямокутника, у якому буде міститися обраний елемент.
Далі у вікні властивостей задають параметри цього еле-
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Рис. 1.71. Вікно форми

мента. Параметри будь-якого елемента керування мож-
на змінити, для чого потрібно виділити його, клацнувши
на ньому мишею. Перетягуючи маркери, що розміщуються
на його межах, можна також змінити розміри виділеного
елемента.

Якщо потрібно вилучити елемент керування, то досить
виділити його і натиснути клавішу <Ве1е1;е>.

Вікно властивостей («Ргорегііез»)

Вікно властивостей призначене для задання власти-
востей виділеному у формі елементу керування, у тому
числі й самій формі (рис. 1.72). Ім'я цього елемента виво-
диться в смузі заголовка вікна.

Тут можна переглянути також властивості будь-якого
(не лише виділеного) об'єкта, вибравши його ім'я у полі зі
списком, що розміщується під смугою заголовка.

Робоча частина вікна «Ргорегііез» складається з двох
вкладок — «АІрпаЬеІіс» і «Саіедогігесі», у яких власти-
вості об'єкта подано, відповідно, за абеткою або за катего-
ріями.

Набір властивостей залежить від типу елемента ке-
рування. Кожен список складається з двох стовпців: у
першому зазначено назви властивостей, в другому — їх-
ні значення. Спочатку кожна властивість має значення,
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Рис. 1.72. Вікно властивостей форми «РгореНіез»

задане за умовчання, тобто те, що найчастіше викорис-
товується на практиці.

Значення будь-якої властивості можна змінити у один
із таких способів:

• введенням нового значення (наприклад, для власти-
вості Сартлоп);

• шляхом вибору з призначеного для цієї властивості
списку (наприклад, властивість Вогйегбіуіе може на-
бувати одного з двох значень: 0 — Мопе чи 1 — Ріхегі

вибором у відповідному діалоговому вікні (наприк-
лад, властивість Ропі (Шрифт) установлюється шля-
хом задання параметрів у діалоговому вікні «Вибір
шрифту»).
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У нижній частині вікна розташований рядок стану, в
якому можна прочитати довідкову інформацію про обра-
ну властивість.

Вікно коду («Сосіе»)

З кожним елементом керування можуть бути пов'язані
різні події (клацання мишею, подвійне клацання мишею,
одержання фокуса, втрата фокуса, відкриття чи зміна роз-
міру форми, даних тощо). Кожна з цих подій може бути
оброблена процедурою, складеною мовою УВ. її текст уво-
дять до вікна коду.

Для створення процедури оброблення події, пов'язаної
з елементом керування, досить двічі клацнути на ньому.
При цьому з'являється вікно коду із заголовком і закін-
ченням майбутньої процедури (рис. 1.73). Користувач по-
винен увести тільки тіло процедури.

ІЗРі,ІУ
Рис. 1.73. Вікно коду форми (заготовка для процедури оброблення

події завантаження форми «Рогт_1оас1»)
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У заголовку процедури вказується ім'я відповідного
елемента керування і пов'язаної з ним події, що найчасті-
ше трапляється під час роботи з даним елементом. Якщо
потрібно обробити іншу подію, то її назву вибирають із
правого поля і списку, що розташований під смугою заго-
ловка вікна коду. Коли слід написати процедуру для ін-
шого елемента керування, то його ім'я вибирається з ліво-
го списку.

Крім тексту поточної процедури, на робочій ділянці
вікна коду є тексти інших процедур, пов'язаних зі всіма
елементами даної форми. У верхній частині робочої ді-
лянки містяться оператори описів констант, типів і змін-
них, доступних у всіх процедурах цієї форми. Кожна
процедура відокремлюється від попередньої тонкою лі-
нією.

Текст процедури, яку створюють, вводиться, як пра-
вило, з клавіатури. Можна також копіювати окремі фраг-
менти тексту з інших процедур. Для цього потрібно ви-
ділити фрагмент, скопіювати його в буфер обміну, а по-
тім вставити на бажане місце. Для виконання цих
операцій найчастіше використовують такі комбінації
клавіш:

<8МЙ + клавіша керування курсором> — виділення
фрагмента;

<СІг1+С> — копіювання фрагмента в буфер обміну;
<С4г1+Х> — видалення фрагмента і пересилання його

в буфер обміну;
<СІг1+У> — вставлення вмісту буфера обміну на потріб-

не місце коду;
<С1;г1+¥> — видалення в буфер обміну рядка, у якому

розташований курсор.
При введенні імені описаного об'єкта рекомендується

користуватися підказкою. Для цього вводять перші симво-
ли імені, а потім натискають комбінацію клавіш <СМ-КІ>.
По тому з'являється список імен усіх відомих у даній формі
об'єктів, що починаються з уведених символів. Якщо
потрібний об'єкт у списку є, то досить виділити його і
натиснути клавішу <ТаЬ>, щоб ім'я скопіювалося у текст
процедури. Якщо в списку потрібного об'єкта немає, то це
означає, що при введенні початкових символів при-
пустилися помилки.

Вікно коду використовується також для створення і
редагування тексту модулів, що містять процедури за-
гального призначення і не пов'язані з якою-небудь фор-
мою.
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Вікно проекту («Рго]есї.»)

Оскільки проект може складатися з багатьох компо-
нентів (форм, модулів, класів тощо), побачити їх ієрархію і
безпосередньо перейти до роботи з потрібними можна за
допомогою вікна проекту (рис. 1.74). Для цього слід клац-
нути на значку компонента, виділивши його на ієрархіч-
ному дереві на робочій ділянці вікна.

Ргоіесі - РгоіесСІ

па
> Ргоіесії (Потреба в сталі.уЬр)

СІ ІттВид_продукціІ'((:гтНа_вид_продукцн.?гт)

Сі ІгтВміст_файла (?гтВміст_файла.?гт)

а_потреба (РгтМаксимальна_потреба, Рглп)

Загальні_описи (Загальні описи. Ьа$)

Рис. 1.74. Вікно проекту «Ргоіесї»

Під смугою заголовка розміщено три кнопки:
ІСІІ — перехід у вікно коду для виділеного компонен-

та (Уіе\у Сойе);

— перехід у вікно форми (Уіету ОЬіесі;);
Е] — зміна режиму перегляду (То££Іе Роїйегз).

Вікна розташування форми («Рогт Іауоиі»)
і перегляду об'єктів («ОЩесІ Вго\л/зег»)

Вікно розташування форми («Гогга Ьауоиі;») викорис-
товується для визначення розмірів форми та її положен-
ня на екрані (рис. 1.75).

Вікно перегляду об'єктів («ОЬіесі; ВГО\УЗЄГ») служить
для перегляду властивостей, методів, констант, типів і змін-
них всіх об'єктів у певному проекті (рис. 1.76).

На початковій стадії вивчення УВ ці вікна, як прави-
ло, ігнорують. Тому їх не рекомендується виводити на
екран, щоб не захаращувати робочу ділянку головного
вікна УВ.
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Рис. 1.75. Вікно розташування форми «Рогт ІауоІД»

Сйезез
О <дїоЬаІз>
•& АІІдпСопзІапІз
і:і̂  АІІдптепіСопзІапІз

У АтЬіеггіРгорегїіез
;с2і Арр
;ір АррІісаІіопЗІагІСопз
ЇЙ АзупсРгореп>
сЙ АзупсРгорегІу_УВ5 '

АЬЗ

} Арр

^ АррАсІІУаІе
•-» Азе
•.» Азе В
•.* АзсУУ
<* Аіп
^ Веер

Рис. 1.76. Вікно перегляду об'єктів «ОЬІесІ Вгоуузег»

Виконання програми

Після того як програму розроблено (побудовано інтер-
фейс і введено код), її можна запустити на виконання.
Для цього досить на панелі інструментів натиснути кноп-

ку ! («8іагЬ).
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Якщо потрібно внести які-небудь зміни до програми,
що виконується, її тимчасово зупиняють, натиснувши на

панелі інструментів кнопку „ЦІ («ВгеаЬ»).
Після внесення змін роботу програми можна продов-

жити, активізувавши кнопку «8іагі».
Для зняття програми з виконання слід натиснути на

панелі інструментів кнопку *̂! («Епсі»).
Коли проект складається з кількох форм, виконання

слід почати з першої. Для цього потрібно її виділити у
вікні проекту.

Якщо проект налагоджено, то можна створити його ехе-
файл, що дасть змогу надалі запускати на виконання про-
граму, не входячи в середовище УВ, а тільки двічі клац-
нувши на його значку (подібно до будь-якого додатка \¥іп-
сіошз). Щоб створити ехе-файл проекту, потрібно:

• у меню Гііе вибрати команду МаЬе Ргоіесії.ехе;
• у вікні «Маїсе Рго^есі» задати ім'я ехе-файла та пап-

ку, в яку його буде записано, і натиснути кнопку «ОК».

Збереження проекту

При роботі над кожним проектом створюється не мен-
ше трьох таких файлів:

• файл для кожної форми (має розширення .£гт і зна-

чок

• файл проекту, що містить посилання на свої компо-

ненти (має розширення .уЬр і значок [>У.І);
файл збереження параметрів проекту (має розширен-

ня .іпі та значок

Клацання на кнопці («8ауе Рго]'есі»), що розміщена
на панелі інструментів, спричиняє збереження виділеного
в поточний момент елемента проекту у файлі з поперед-
нім ім'ям. Якщо це було перше збереження, то виводиться
діалогове вікно «Зауе Гііе Аз», у якому задають файлу ім'я
(рис. 1.78).

Після клацання на кнопці «Сохранить» відкриваєть-
ся діалогове вікно збереження всього проекту «8ауе Ргоіесі
Аз» (рис. 1.78).
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Щоб зберегти окрему форму чи проект у новому файлі,
потрібно використовувати команду Рііе—8ауе Роппі.їїгт
Аз чи Рііе—8ауе Ргоіесі Аз (при цьому відкриваються
діалогові вікна, схожі на вікна на рис. 1.77 і 1.78).

Ваша: 1 Типи даних

_1): Лекція.

О» (гтВартість_товару

|іїтВартість_товара

Тип файла |РотРІІе5(х.(гт)

Рис. 1.77. Діалогове вікно «Зауе РІІе Аз»

ДаПКД* __У Типи даних

_ЗЛекція!

І ргіВаргість_товару

|рг|Варпсть_товарц

Справа |

Рис. 1.78. Діалогове вікно «Зауе Рго]есї Аз»
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П р и м і т к а
Збереження проекту в новому файлі не приводить до автома-
тичного збереження форми в новому файлі. У цьому випад-
ку буде два проекти (старий і новий), що використовують
стару форму. Якщо є потреба створити новий проект із но-
вою формою, то спочатку слід зберегти форму з новим ім'ям,
а потім уже проект — теж із новим ім'ям.

Настроєння середовища УВ

На початку роботи над проектом варто настроїти робочу
ділянку головного вікна УВ так, щоб було зручно в ньому
працювати. На практиці найчастіше панель елементів ке-
рування розміщують біля лівої межі робочої ділянки, вік-
но форми і вікно коду — в центрі (так щоб вони заміщали
одне одного), вікно проекту — вгорі ліворуч, а вікно влас-
тивостей — внизу праворуч. Інші вікна відкривають і вилу-
чають при необхідності. Щоб відкрити потрібне вікно, мож-
на скористатися відповідною командою з меню Уіемг, а щоб
видалити вікно з робочої ділянки, досить його закрити.

Реалізація лінійного алгоритму
в середовищі УізиаІ Вазіс

Послідовність розв'язання економічних
задач у візуальному середовищі

Розв'язання економічних задач засобами візуальних мов
програмування (Уізиаі Вазіс, Уізиаі С, Уіаиаі ̂ уа та ін.), як
правило, має такі етапи:

1) постановка задачі;
2) побудова економіко-математичної моделі;
3) побудова алгоритму;
4) розроблення структури даних;
5) розроблення інтерфейсу програми з користувачем;
6) складання коду програми;
7) реалізація проекту у візуальному середовищі;
8) аналіз програми;
9) тестування;

10) виконання програми на комп'ютері;
11) аналіз отриманих результатів.
На етапі постановки задачі формуються вимоги до про-

грами мовою майбутнього користувача (економіста).
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Побудова економіко-математичної моделі полягає в запи-
суванні формул, за якими обчислюються необхідні величини.

На етапі побудови алгоритму описують процес пере-
творення даних для отримання потрібного результату. Для
цього використовується один із відомих способів (словес-
ний опис, схема алгоритму, псевдокод та ін.).

На етапі розроблення структури даних складають пе-
релік величин, що беруть участь у процесі реалізації алго-
ритму, визначають їх типи й імена.

При розробленні інтерфейсу проектують сценарій діа-
логу користувача з програмою в процесі розв'язання за-
дачі, розробляють зовнішній вигляд форм і набір елемен-
тів керування в них, а також пов'язані з ними події.

Складання коду програми полягає в записуванні мо-
вою програмування описів процедур для оброблення по-
дій, зазначених на попередньому етапі, а також описів про-
цедур і даних загального призначення.

Реалізація проекту передбачає конструювання інтер-
фейсу і введення коду до середовища візуальної системи
програмування УВ.

Аналіз проекту здійснюється з метою обґрунтування
прийнятих рішень для адекватного розв'язання задачі, що
була сформульована в постановці. При цьому програму
можна поліпшити.

На етапі тестування відшукують помилки і виправля-
ють їх (налагоджують програму). Для цього дані підбира-
ють так, щоб можна було знайти максимальну кількість
помилок.

Після налагодження і тестування програма виконується
з потрібними даними. Отримані результати аналізують з
погляду економіста, роблять необхідні висновки, прийма-
ють рішення щодо застосування її в торгівлі, на вироб-
ництві, у маркетингу і т. д.

Якщо програму передають для експлуатації іншим лю-
дям, то розробляють документ, який має назву «Посібник
для користувача».

Імена елементів керування

У коді програми можуть бути імена елементів керу-
вання. УВ кожному елементу керування дає за умовчання
ім'я, що залежить тільки від типу елемента (наприклад,
Рогті для форми; Техії, Техі2 для текстових полів; ЬаЬеІІ,
ЬаЬе12 для написів).
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Такі імена є маловиразними, оскільки в них не відобра-
жається предметна сфера задачі. Нині дуже поширена так
звана угорська префіксна форма складання імен. Відпо-
відно до неї ім'я утворюється з одного чи кількох префік-
сів і базового імені, тобто має вигляд

<Префікс><Базове ім'я>

Префікс використовується для вказування типу об'єкта,
а базове ім'я — для його призначення. Наприклад, ім'я /гтКа-
са можна надати формі із заголовком «Каса», ІЬІЦіна —
напису «Ціна», іхіЦіна — текстовому полю, до якого вво-
дитиметься значення ціни товару, а ІЬІрзтВартість — на-
пису, у який буде виводитися результат обчислення вар-
тості товару.

Загальноприйняті префікси для імен основних елемен-
тів керування подано в табл. 1.9.

Загальноприйняті префікси
Таблиця 1.9

Тип об'єкта

ЬаЬеІ

ТехШох

СоттапсіВииоп

СЬесЬВох

ОрІіопВиШт

Ггате

ІлзШох

СотЬоВох

Іта£е

РісіигеВох

ОЬЕ Сопіаіпег

Рогт

Призначення

Напис

Текстове поле

Кнопка

Прапорець

Перемикач

Група

Список

Поле зі списком

Малюнок

Графічний фрейм

Об'єкт ОЬЕ

Форма

Префікс

№1

їхі

сто!

сЬЬ

орі

іга

І5І

сЬо

іте

ріс

оіе

£гт

Ім'я об'єкта керування не повинно мати більше 40 сим-
волів. Якщо базове ім'я утворюється з кількох слів, то
кожне з них можна починати з великої букви чи розділя-
ти символом підкреслення. Символ пропуску в імені не-
припустимий. Наприклад, для текстового поля можна ство-
рити ім'я іхЮптоваЦіна чи іхіОптова_Ціна.

Ім'я елемента керування задають у властивості Мате.
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При зверненні до будь-якої властивості елемента ке-
рування вказують ім'я, а потім через крапку — потрібну
властивість:

<Ім' я> . <Властивість>

Приклади:

ІхЩіна.Техї.

ІхЩіна.УізіЬІе

Кожен елемент керування має свою властивість-
значення. Якщо в коді програми йде до неї звернення, то
її можна пропустити. Так, для текстового поля властивіс-
тю-значенням є властивість Техі, а для напису — власти-
вість Сартлоп. Наприклад, замість іхІЦіна.Техі можна вико-
ристовувати іхіЦіна, а замість ІЬІрзтВартістпь.Сарііоп —
ІЬІрзтВартпістпь.

Розміщуючи елемент керування у форму, за умовчан-
ня його властивості Техт, надають стандартне значення —
ім'я цього елемента (наприклад, значенням властивості
Техі; першого текстового поля, уміщеного у форму з ім'ям
Техії, є «Техії»). Тут його можна змінити, надавши зна-
чення, що найчастіше трапляється (наприклад, «О» — нуль),
чи вилучити зовсім, якщо щоразу вводять нове значення.

Проектування розв'язання лінійної задачі
засобами УізиаІ Вазіс

Лінійні алгоритми, як правило, зводяться до введення
вхідних даних, обчислень за однією чи кількома формула-
ми і виведення отриманих результатів. Вони не вимага-
ють окремого запам'ятовування проміжних результатів (от-
же, і використання додаткових змінних). Для розв'язання
задач, що описуються такими алгоритмами, досить знати
засоби побудови інтерфейсу з користувачем.

Реалізацію лінійного алгоритму нижче проілюстрова-
но на конкретному прикладі.

Постановка задачі. Скласти програму роботи найпро-
стішого касового апарата, що обчислює вартість товару при
заданні його ціни і кількості.

Економіко-математична модель. Вартість купленого
товару визначається за формулою

Вартість = Ціна * Кількість.
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Алгоритм розв'язання задачі. Алгоритм розв'язання
задачі наведено на рис. 1.79.

( Початок )

/ Введення
'Ціна, Кількість у

( Кінець

Рис. 1.79. Алгоритм обчислення вартості товару

Структура даних. У задачі використовуються такі дані:
Ціна — дробове число;
Кількість — ціле число;
Вартість — дробове число.
Дані Ціна і Кількість є вхідними і вводяться до тексто-

вих полів з клавіатури. Тому в програмі дамо їм імена
іхіЦіна і іхіКількість, відповідно.

Результат Вартість виводиться у форму. Він залежить
від вихідних даних, і користувач не може його довільно
змінити. Тому в програмі він представлений написом з
ім'ям ШрзтВартість.

Структуру даних задачі подано в табл. 1.10.

Структура даних
Таблиця 1.10

Реквізит

Ціна

Кількість

Вартість

Ім'я

ШЦіна

іхіКількість

ШрзтВартість

Призначення

Ціна товару

Кількість товару

Вартість товару
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Інтерфейс із користувачем. Задача розв'язується за
допомогою форми, наведеної на рис. 1.80. У заголовку фор-
ми зазначено назву додатка — «Каса».

Обчислити

Рис. 1.80. Форма для обчислення вартості товару

У формі слова «Ціна», «Кількість» і «Вартість» по-
дано у вигляді написів. Вихідні значення ціни і кіль-
кості вводять до текстових полів. Обчислення викону-
ються при натисканні кнопки «Обчислити». Результат
виводиться на ввігнутій ділянці поруч із написом «Вар-
тість».

Код програми. У процедурі, що обробляє подію «Кла-
цання на кнопці «Обчислити», має бути тільки один опе-
ратор:

ІЬрзтІВартість.СарІіоп = £хЩіна.Тех£ * ШІКількість.Техї

Оскільки властивість Сартдоп є властивістю-значенням
для напису, а властивість Техт, — для текстового поля, са-
мі властивості вказувати не обов'язково. Тому оператор
для обчислення вартості можна записати так:

ІЬІрзтЗартість = ЬхІЦіна * ШІКількість

Процедуру, що обробляє подію «Клацання на кнопці
«Обчислити», подано нижче:

5иЬ спкіОбчислити_С1іс)< ()
ІЬІрзтВартість = ЬхїЦіна * {^Кількість
Егкі ЗиЬ

Реалізація проекту. Проект реалізують у певній по-
слідовності.



Основи програмування мовою УізиаІ Вазіс 185

1. Завантажити УВ командою Пуск—ПрограммьІ—
МісгойоГі Уізиаі Віисііо 6.0—МісгозоО, Уізиаі Вазіс 6.0.

2. Вибрати в діалоговому вікні «Ме\у Ргоіесі» («Ство-
рення проекту») у вкладці «Мету» тип проекту (значок
<8іапсІагс1 ЕХЕ>) і натиснути кнопку «Открьіть». З'явля-
ється головне вікно УВ, на робочій ділянці якого у вікні
форми «Ргозесії Рогті (Рогт)» міститься порожня фор-
ма «Гогті».

В. Задати ім'я і заголовок форми. Для цього при виді-
леній формі (відображаються маркери на межах форми)
необхідно:

• ввести значення «Каса» до властивості Сарііоп (За-
головок);

• виділити введене значення (клавіші <8піЙ+Ноте>)
і скопіювати в буфер (клавіші <Сіг1+С>);

• клацнути на назві властивості Мате, вставити з бу-
фера значення «Каса» (клавіші <Сіг1+У>) і на почат-
ку цього слова додати префікс £гт, тобто властивість
Мате отримує значення ігтКаса.

4. У форму помістити напис «Ціна» і відповідне текс-
тове поле. Для цього необхідно:

• на панелі елементів керування клацнути елемент
ЬаЬеІ і вказати його місце і розмір у формі. Анало-
гічно створити текстове поле (ТехіВох) праворуч від
напису. Як наслідок, у формі з'являється підпис
«ЬаЬеІІ» і текстове поле Техії;

• виділити у формі елемент ЬаЬеІІ і у вікні властивос-
тей до властивості Сарііоп. ввести значення «Ціна»;

• виділити введене значення і скопіювати в буфер;
• клацнути на назві властивості Мате і вставити з бу-

фера значення «Ціна». На початку цього слова до-
дати префікс 1Ь1;

• виділити у формі текстове поле Техії, а у вікні вла-
стивостей у властивість Мате вставити з буфера зна-
чення «Ціна». На початку цього слова додати пре-
фікс іхі. У такий спосіб властивість Мате для текс-
тового поля отримує значення іхіЦіна;

• з властивості Техії текстового поля видалити зна-
чення «Техії», що дасть змогу у подальшій роботі
не вилучати його щоразу перед введенням ціни (ви-
ділити значення «Техії» і натиснути клавішу
<Ве1еіе>).

5. Нижче у формі створити напис «Кількість» і від-
повідне текстове поле, подібно до того, як це було зроб-
лено в п.4.
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6. Створити командну кнопку «Обчислити». Для цьо-
го треба:

• на панелі елементів керування клацнути елемент Сот-
таІкШиШт і вказати місце і його розмір у формі;

• у вікні властивостей до властивості Сарііоп ввести
значення «Обчислити»;

• виділити введене значення і скопіювати в буфер;
• клацнути на імені властивості Кате, вставити з буфе-

ра назву «Обчислити» і на початку цього слова дода-
ти префікс спкі. У такий спосіб властивість N31116 для
командної кнопки отримує значення стсіОбчислити.

7. У нижній частині форми створити два написи: напис
«Вартість» і напис, у якому буде результат. Для цього треба:

• створити два написи на одній лінії;
• виділити перший напис, до властивості Сарііоп ввес-

ти значення «Вартість», а властивості Мате задати
значення ІЬІВартість;

• виділити другий напис, до властивості Сарііоп ввес-
ти значення «О» (буде виводитися в написі до вико-
нання обчислень), а властивості Мате надати значення
ІЬІрзтВартість. Властивості Вогйег81;у1е зі списку,
що розкривається, вибрати значення «І-Гіхей 8іп£Іе»,
яке додає напису вигляду увігнутого поля, схожого
на текстове. Але сірий колір тла, що залишився, бу-
де свідчити про те, що поле не доступне для змін
(воно містить результат обчислень). На цьому ство-
рення інтерфейсу закінчується.

8. Створити код процедури, що обробляє натискання
кнопки «Обчислити». Для цього:

• двічі клацнути на кнопці «Обчислити». Внаслідок
цього відкривається вікно коду, в якому вже є заго-
ловок процедури Ргіуаіе 8иЬ стсЮбчислити_С1іс1с()
(тобто саме тієї процедури, що обробляє потрібну по-
дію) і закінчення процедури Епй 8иЬ;

• у тіло процедури ввести оператор

ІЬІрзтВартість = ЬхІЦіна * іхЬКількість

Щоб уникнути помилок в іменах елементів, слід
ввести префікс і потім натиснути комбінацію клавіш
<С*г1+«Т>. Зі списку, що з'явиться, вибрати потрібне ім'я
і натиснути клавішу <ТаЬ>, щоб уставити його в код
процедури.

9. Зберегти форму і проект у папці МЕО13 на диску В:.
Аналіз проекту. У задачі, яку розглянуто вище, вве-

дення вхідних даних реалізовано за допомогою текстових
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полів іхіЦіна і іхіКількість, а обчислення вартості і виве-
дення результату — одним рядком

ІЬІрзтВартість = £хЩІна * ІхІКількість

у процедурі оброблення події натискання командної кноп-
ки «спиЮбчислити».

Поставлену задачу можна розв'язати і без кнопки. Фор-
му для цього випадку наведено на рис. 1.81.

-йіта

Рис. 1.81. Форма для обчислення вартості товару (без кнопки)

Процес обчислення вартості можна пов'язати з по-
дією зміни значення (Спапее) у текстових полях іхІЦіна
і іхіКількістпь.

У цьому разі код програми має такий вигляд:

5иЬ СхЩіна_СЬапде()
ІЬІрзтВартість = СхЩіна * іхЬКількість

Епсі ЗиЬ

Ргіуа1:е ЗиЬ Ьх(;Кількість_СЬапде()
СхІЦіна_СЬапде

Епсі ЗиЬ

Перша процедура створюється шляхом подвійного кла-
цання на текстовому полі ІхІЦіна і введення рядка коду:

ІЬІрзтВартість = ЬхЬЦіна * ЬхСКількість

Друга процедура — також спочатку подвійним клацан-
ням на текстовому полі іхІКількість, а потім копіюванням
заголовка з першої процедури в другу. Такий запис говорить
про те, що при зміні значення в текстовому полі іхіКількість
виконуються ті ж дії, що і при зміні текстового поля іхіціна.
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Вартість обчислюється при будь-якій зміні значення в
одному з текстових полів іхіЦіна чи іхіКількість, у тому
числі й коли до інших ще не вводили ніяких значень.
Остання ситуація може призвести до помилки, тому що
другий співмножник невідомий. Щоб уникнути такого ва-
ріанта, введемо до властивості Техі кожного з цих полів
цифру 0 (нуль). Тобто, якщо до поля ще не вводили ніяких
даних, то його значення дорівнюватиме нулю.

Для того щоб на диску зберігався і перший проект (із
кнопкою), і другий (без кнопки), потрібно після збережен-
ня першого проекту і перероблення його форми під дру-
гий проект зберегти нову форму командою Гііе—8ауе Гогт
Аз і ввести ім'я файла для форми {гтКаса2. Потім зберег-
ти весь проект у новому файлі ргКаса2 командою Рііе—
бате Ргоіесі Аз.

П р и м і т к и
1. При заданні властивостей Сарйоп і Кате виконувалося
копіювання значення з першої властивості в другу, що полег-
шує процес задання властивості Кате. Зазвичай використо-
вувати такий прийом не обов'язково — значення властивос-
ті Нате можна задавати, вводячи його з клавіатури.
2. Якщо значення властивості Сарйоп складається з кількох
слів (наприклад, «Нова ціна»), то після його копіювання у вла-
стивості Кате необхідно позбутися пропусків між словами (на-
приклад, сформувати ім'я іхІНова_ціна чи іхіНоваЦіна).

Виконання програми й аналіз отриманих результатів.
На рис. 1.82 показано використання розробленого додатка
«Каса» для обчислення вартості товару при ціні 5,2 грн. і
кількості 4 шт. Отриманий результат (20,8 грн.) збігаєть-
ся з очікуваним, обчисленим без цього додатка.

Такий додаток може використовуватися як найпрості-
ший касовий апарат.

«яа

Варгість

Рис. 1.82. Обчислення вартості товару
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Типи даних

Константи і змінні

У програмі, яку розглянуто вище, проміжні обчислен-
ня не знадобилися — відразу обчислювався результат.
У складніших задачах для збереження значень проміж-
них обчислень у ході виконання програми використову-
ють змінні. Вони є полями пам'яті, куди можна записати
дані (число, текст і т. ін.). Щоб звертатися при потребі до
такого поля пам'яті, йому дають ім'я. Воно починається з
букви і містить не більше 255 символів (букв, цифр і сим-
волів підкреслення).

Якщо значення, що зберігається в полі пам'яті, не змі-
нюється в процесі виконання програми, то воно назива-
ється константою і з'являється в операторі Сопзі.

Оператор оголошення константи має такий формат:

[РиЬІіс І РгІУаЬе] Сопз£ Ім'я_константи = Значення

У ньому використано такі позначення:
• квадратні дужки, що вказують: конструкції, які в

них беруться, можуть або бути, або ні;
• вертикальна риска між конструкціями, яка означає

вибір однієї з них.
Перед ключовим словом Сопе! може стояти слово

РиЬІіс чи Ргіуаіе. Ключове слово РиЬІіс означає, що ця
константа може вживатися у всіх процедурах програми
(загальнодоступна константа), а ключове слово Ргіуаіе —
тільки в тій процедурі, де записано оператор Сопзі (локаль-
на константа). Якщо не зазначено жодного з них, то ма-
ється на увазі Рггуаіе. Приклади оголошення констант:

РиЬІіс Сопзі; Рі = 3,141592565
Ргіуаіе Сопзї: Валюта = "Ц50"
Сопз): Курс_до_Ц50 = 5,67
Сопзі: Підрядчик = "Фірма "Комфорт""

У першому прикладі оголошено константу для чис-
ла п, що може використовуватися у всіх процедурах про-
екту. У другому і третьому — локальні константи для
позначення назви валюти (текстовий тип) і її курсу (чис-
ловий тип). В останньому прикладі також оголошено
локальну константу, в якій зберігається назва фірми-
підрядчика робіт, її назву "Комфорт" узято в подвійні
лапки, оскільки все значення текстової константи та-
кож узято в лапки.
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Спроба змінити константу в програмі призводить до
помилки, про яку повідомляється користувачу.

Константи широко використовуються в середовищі УВ
для задання значень різних властивостей (табл. 1.11). Во-
ни мають префікс уЬ.

І
Деякі константи середовища УВ

Таблиця 1.11

Константа

УЬСг

VЬ^і
VЬВ^асН

VЬКе<^

VЬ8ип<1ау

иЬМопЛау

VЬОКОп^у

VЬОКСапсе^

Еквівалент

СЬг(ІЗ)

Спг(ІО)

0

255

1

2

0

1

Опис

Символ повернення каретки

Символ переведення рядка

Чорний

Червоний

Неділя

Понеділок

Тільки кнопка «ОК.»

Кнопки «ОК» і «Скасування»

Якщо ж значення в полі може змінюватися в процесі
виконання програми, то таке поле пам'яті оголошують змін-
ною в операторі Віт. Він має такий формат:

[Ргіуаіе І РиЬІіс] Піт Ім'я_змінної [Аз Тип _даних]

Тип даних — це множина значень (наприклад, цілі чис-
ла, дати, тексти, малюнки і т. п.). Кожна змінна належить
до якого-небудь типу даних. Це означає, що в певному
полі пам'яті можуть зберігатися значення тільки з визна-
ченої раніше множини (типу даних). Приклади оголошен-
ня змінних:

Оіт Кількість Аз Іпїедег
Віт А1 Аз Зіпдіе

Тут змінну Кількість оголошено як змінну цілого типу, а
змінну А1 — як змінну дробового типу (число з крапкою,
що плаває, одинарної точності).

Отже, дія операторів Сопзі; і Віт полягає в тому, що в
пам'яті комп'ютера виділяється поле, якому надають ім'я.
Розмір поля залежить від типу даних, що будуть містити-
ся в цьому полі. Оператор Сопзі відразу ж поміщає зна-
чення у виділене поле, і це значення надалі не змінюєть-
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ся. Оператор Віт тільки виділяє поле пам'яті під змінну, у
яке надалі можна буде поміщати різні значення із зазна-
ченого типу.

Назви типів даних та імена змінних

УВ має багато різних типів даних. У табл. 1.12 пред-
ставлено типи, що найчастіше використовуються.

Типи даних
Таблиця 1.12

Тип

Вооїеап

Вуіе

ІПІЄ£ЄГ

Ьопе

Зіпріє

ВоиЬІе

Сштепсу

Зігіпе

Ваіе

Уагіапі

Опис

Логічне значення

Однобайтне ціле число

Ціле число

Довге ціле число

Число з крапкою одинарної точності, що плаває

Число з крапкою подвійної точності, що плаває

Число з фіксованою крапкою (грошовий тип)

Текстовий рядок

Дата і час

Будь-яке значення з перерахованих у цій таблиці

Префікс

Ьіп

Ьуі

іпі

1п£

зпг
гіЬІ

сиг

зіг

сНт

упі (уаг)

Змінні типу Уагіапі; можуть набувати значень різних
типів. На практиці не рекомендується користуватися цим
типом без нагальної потреби, оскільки кожна змінна зай-
має в пам'яті багато місця, а дії зі змінними цього типу
погано контролюються системою. Це може призвести до
непередбачених результатів.

Кожній змінній при оголошенні надається ім'я, яке
краще утворювати за форматом

<Префікс> <Базове ім'я>

Префікси для типів, що вживаються найчастіше, пода-
но в табл. 1.12. Приклади імен:

ІПЬКІЛЬКІСТЬ

ЬІпТак
сигЦіна
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ЦІЛІ ТИПИ

У УВ є сім'я даних цілого типу. Інформацію про діапазон
можливих значень у кожному типі і розмір пам'яті, яка не-
обхідна для даного значення, наведено в табл. 1.13.

Таблиця 1.13
Цілі типи

Тип

Ву^е

ІПЇЄ£ЄГ

ЬОП£

Діапазон чисел

0...255

-32768...32767

-2147483648. ..2147483647

Розмір, байт

1

2

4

Величини, що беруть участь у різних операціях (дода-
вання, ділення тощо), називаються операндами.

Цілі значення можна отримати при виконанні з ціли-
ми операндами таких операцій:

+ — додавання;
- — віднімання;
* — множення;
\ — ділення націло;
Мой — залишок від ділення націло;
" — піднесення до степеня.
Приклади:

7 \ 3 = 2; Мой 3 = 1; 3 * 2 = 6. •:

Цілий результат дають такі вмонтовані функції:
АЬв(л:) — абсолютне значення х;
Гіх(л;) — ціле число, дорівнює числу х без дробової частини.
ІпІДх) — найбільше ціле, що не перевищує х.
Приклади:

АЬз(-ЗЛ) = 3.7; Гіх(-ЗЛ) = -3; ІпС(-ЗЛ) = -4.

П р и м і т к а
Функція АЬв(х) дає цілий результат, якщо аргумент цілий, і
дійсний, якщо аргумент дійсний.

ДІЙСНІ ТИПИ

У УВ визначено кілька типів дробових чисел. Інфор-
мацію про діапазон можливих значень у кожному типі і
розмір пам'яті, яка необхідна для одного значення, наве-
дено в табл. 1.14.
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ДІЙСНІ ТИПИ

Таблиця 1.14

Тип

8ІП£ІЄ

ОоиЬІе

Сиггепсу

Діапазон чисел

+/-1.4ПО'45... 3.4*1038

+/-5.0*10~324... 1.8*10308

+/-9*1014

Значущі цифри

7—8

15—16

15 позицій у цілій
і 4 у дробовій
частинах

Розмір,
байт

4

8

8

За умов, що хоча б один із операндів відноситься до
дійсного типу (інший може бути і цілим), дійсний резуль-
тат дають такі операції:

+ — додавання;
- — віднімання;
* — множення;
/ — ділення (результат завжди дійсний);
Л — піднесення до степеня.
Дійсний результат завжди дають математичні функ-

ції 8іп(;с), Соз(х), Тап(;с), Аіп(х), Ілі(х), Ехр(х), 8̂ (̂д:).
Для округлення чисел використовується функція

Коипй(л:,/І), де х — дробове число, п — кількість чисел у
дробовій частині (якщо п не зазначено, то округлюють до
цілого числа). Наприклад, результатом функції Кошк1(3.74,1)
буде 3.7, а функції К,ошіс1(3.74) — число 4.

Булівський тип (Вооїеап). Алгебра висловлень

Булівський тип складається тільки з двох значень —
Тгие (Істина) і Гаїзе (Неправда). Кожне значення займає в
пам'яті 2 байт. Цей тип походить з розділу математичної
логіки — алгебри висловлень.

Висловлення — це речення, щодо якого можна ствер-
джувати, істинне воно чи хибне. Так, речення «6 > 2» і
«13 = 5» є висловленнями, а речення «Котра година?» і
«Хай живе «Динамо» (Київ)!» не є висловленнями.

Якщо висловлення істинне (хибне) завжди, то воно на-
зивається тотожно істинним (хибним), чи логічною кон-
стантою і позначається Тгие (Гаїзе). Іноді такі вислов-
лення позначаються цифрами 1 (Тгие) і 0 (Раїзе).

Висловлення, істинні в одних ситуаціях і хибні в ін-
ших, мають назву змінних висловлень. Наприклад, вислов-
лення «6 > 2» (має значення Тгие) і «13 = 5» (має значення
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Гаїзе) — сталі, а висловлення «х > 2» і «Сьогодні завод
працює з прибутком» — змінні.

Висловлення бувають прості і складні. Під складним
розуміють висловлення, яке можна поділити на інші ви-
словлення. Приклади простих висловлень:

«З < 5»
«6 < 5»
«Знайдено інформацію»
«Є непереглянуті записи»

З простих висловлень за допомогою логічних операцій
можна будувати складні. Цим логічним операціям від-
повідають такі слова, як «не», «і», «або».

Із двох останніх висловлень, наведених у прикладах,
можна утворити таке складне висловлення: «Знайдено
інформацію» або не «Є непереглянуті записи». Це вис-
ловлення є умовою припинення пошуку потрібної ін-
формації в документі: або потрібну інформацію вже
знайдено, або документ переглянуто до кінця, або і пер-
ше, і друге.

Надалі висловлення будемо позначати латинськими
буквами, а логічні операції — в англійському перекладі,
як це прийнято в мові Уізиаі Вазіс («Мої», «Апгі» і «Ог»).
Так, якщо в наведених прикладах третє висловлення по-
значити через х, а четверте — через у, то отримане з них
складне висловлення буде мати вигляд

х Ог (N01 у)

Складні висловлення, які отримують із простих, будуть
істинними чи хибними залежно від значень простих ви-
словлень і логічних операцій, що до них застосовуються.

Запереченням висловлення х (логічне «Мої» — логіч-
не «Не») називається таке висловлення «Коі х», що істин-
не тоді, коли х хибне, і хибне, коли х істинне.

Дію операції заперечення можна зобразити у вигляді
таблиці істинності (табл. 1.15 або 1.16).

Таблиця 1.15
Таблиця істинності для
логічного заперечення

Таблиця 1.16
Таблиця істинності для
логічного заперечення

X

Гаїзе

Тгие

Мої; х

Тгие

Гаїзе

х

0

1

N01 х

1

0
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Наприклад:

Порівняння «5 > 3» має значення Тше, а «N01 (5 > 3)» — Раїзе.

Логічним множенням (логічне «Аші» — логічне «І») на-
зивається складне висловлення «д: Апй у», яке є істинним то-
ді і тільки тоді, коли обидва його операнди істинні (табл. 1.17).

Таблиця 1.17

Таблиця істинності для логічного множення

X

0

0

1

1

У
0

1
0

1

X Апеї у

0

0

0

1

Наприклад:

1. Обчислити вартість товару можна, якщо «Відома ціна» / «Відома
кількість».
2. Подвійна математична нерівність «а < х < Ь» в інформатиці запи-
сується у вигляді «(а < х) Апсі (х < Ь)».

Логічним додаванням (логічне «Ог» — логічне «Або»)
називається складне висловлення «х Ог у», яке істинне то-
ді, коли хоча б один з операндів істинний (табл. 1.18).

Таблиця 1.18

Таблиця істинності для логічного додавання

X

0

0

1

1

У
0

1
0

1

хОту

0

1

1

1

Наприклад:
Позначимо через х висловлення «Задано прізвище робітника», а
через у — «Задано табельний номер робітника». Тоді умовою мож-
ливості заповнення наряду буде вираз «х Огу», тобто коли задано
хоча б один реквізит — прізвище або табельний номер.

Значення булівського типу дає кожна з операцій від-
ношень: =, <>, <, <=, >, >=. У середовищі УВ значен-
ня булівського типу мають такі властивості, як УізіЬІе (ви-
димість), ТаЬЗіюр (можливість переходу до елемента керу-
вання за допомогою клавіші <ТаЬ>) та ін.
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Тип дати і часу (Оаіе)

Тип Ваїе містить значення дати і часу. У пам'яті кож-
не значення займає 8 байт. Дані цього типу зберігаються
у вигляді чисел з крапкою, що плаває, і подають числа в
діапазоні від 1 січня 100 р. до 31 грудня 9999 р. та зна-
чення часу від 0:00:00 до 23:59:59.

Дата і час можуть задаватися за форматом т/гі/уу
п:тт:зз. У пам'яті комп'ютера дата зберігається в цілій
частині числа, а час — у дробовій. Для того щоб відрізнити
дату від звичайного числа, зліва і справа її обмежують сим-
волами «#». Наприклад, #9/23/01 19:40:23*. Дата і час
можуть задаватися окремо, наприклад #9/23/01 # і
#19:40#. Секунди можуть не вказуватися.

Час можна задавати і в 12-годинному форматі, вказую-
чи букви АМ (від лат. апіе тегійіет — до полудня) чи
РМ (від лат. розі тегійіет — пополудні), наприклад #7:40
АМ# і #7:40 РМ#.

Зазначений вище формат подання дати прийнято у
СИТА. В ОС ̂ ¥іпсІо\У5 є можливість установлення національ-
ного формату дати. Тому після відповідного настроюван-
ня "ШпсІотуз дату можна задавати у вигляді сИ.тт.уу (на-
приклад, #31.12.01*).

До даних типу Ваіе можуть застосовуватися кілька
вмонтованих функцій, частину з яких подано в табл. 1.19.

Деякі функції для роботи з датами
Таблиця 1.19

Функція

Моте

Ваіе

Уеаг(дата)

МопіЬ(дата)

Вау(дата)

\¥ее!сВау(дата)

ВаіеАсІсЦінтервал ,
кількість, дата)

ВаІеВіЩінтервал,
датаї, дата2)

Призначення

Поточні дата і час у комп'ютері

Поточна дата у комп'ютері

Рік в аргументі «дата»

Місяць в аргументі «дата»

День в аргументі «дата»

Номер дня тижня в аргументі «дата»
(неділі відповідає 1, а суботі — 7)

Нова дата, отримана додаванням до заданої
дати кількості інтервалів часу

Кількість інтервалів часу між першою
і другою датами
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До даних типу дата/час можна застосовувати операції
додавання і віднімання. Наприклад, результатом обчис-
лення виразу Ваі;е - 1 буде вчорашня дата.

П р и м і т к а
У функціях Ва1;еАс1сІ і ВаіеБШ інтервал часу задається
рядковим виразом і може набувати значень, наведених у
табл. 1.20.

Таблиця 1.20

Припустимі значення аргументу «інтервал»

Значення

УУУУ

т̂

У

а

Опис

Рік

Квартал

Місяць

День року

День місяця

Значення

АУ

\У™
Н

N

8

Опис

День тижня

Тиждень

Години

Хвилини

Секунди

Наприклад, за допомогою функції ВаіеАсІа'С'т", 3, Ваіе)
можна визначити дату через три місяці, а за допомогою
функції Ва1;еВіЩ"\у\у", #1.01.2001*, Ваіе) — скільки тиж-
нів пройшло з початку третього тисячоліття.

Рядковий тип (51:гіп£)

Рядковий тип 8ітт£ складається з послідовності сим-
волів довжиною від 0 до 255. Рядок довжини 0 (нуль) не
містить жодного символу.

Над рядковими даними можна виконувати операцію
зчеплення, що позначається знаком «&». її результатом є
поєднання першого і другого доданків (другий приєдну-
ється справа). Наприклад, результатом обчислення вира-
зу «Іванов» & «А. С.» буде «Іванов А. С.».

Довжину рядка (кількість символів у рядку) можна
визначити за допомогою функції Ьеп (рядок). Наприклад,
І,еп(« Іванов») дорівнює 6, а Ьеп(«Іванов А. С.») — 12.

Значення текстового поля у формі має рядковий тип.
Текстові поля використовуються для введення даних (зо-
крема, числових), що надалі можуть брати участь у ході
виконання програми в різних обчисленнях. Щоб уникну-
ти помилок в обчисленнях, необхідно введені дані пере-
творювати до числового типу. Для цього у УВ є кілька
функцій, поданих у табл. 1.21 (де х — вираз).
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Функції перетворення типів
Таблиця 1.21

Функція

СВооІ(х)

СВуїе(х)
ССиг(х)

СПаїе(х)

СВЬ1(х)

Тип результату

Вооїеап

Вуіе

Сиггепсу

Паїе

ВоиЬІе

Функція

СІпІ(л:)

СЬп£(лг)

С8пе(х)

СУаг(х)

С81г(ж)

Тип результату

Іпіеєег
Ьопе
8ІП£ІЄ

Уагіапі
8ігіп£

Старшинство операцій

Вираз обчислюють зліва направо з урахуванням круг-
лих дужок. Якщо їх немає, то першими виконують ариф-
метичні операції, потім — операції порівняння, а останні-
ми — логічні операції.

Всі операції порівняння мають однаковий пріоритет,
тобто виконуються за послідовністю їх записування зліва
направо.

Арифметичні операції мають такий пріоритет:
1) піднесення до степеня (Л);
2) зміна знака (-);
3) множення і ділення (*, /);
4) ділення націло (\);
5) залишок від ділення націло (Мой);
6) додавання і віднімання;
7) зчеплення рядків.

Пріоритет логічних операцій:
1) заперечення (N04);
2) логічне множення (Апй);
3) логічне додавання (Ог).

Оператор присвоєння

Обчислене значення виразу можна записати в поле
пам'яті змінної за допомогою оператора присвоєння. Він
позначається символом «=» і має такий вигляд:

<3мінна> = <3ираз>

Символ «=» поділяє оператор на ліву і праву частини.
Діє оператор так: спочатку обчислюється вираз, запи-

саний у правій частині оператора, а потім отримане зна-
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чення заноситься в поле пам'яті змінної, яку зазначено в
лівій частині оператора.

Оператор присвоєння вже використовувався — в зада-
чі про обчислення вартості купленого товару

ІЬІрзтВартість = ЬхЬЦіна * СхсКількість

Тут результат множення значень текстових полів іхіЦі-
на і іхіКількість заноситься в поле пам'яті напису
ІЬІрзтВартість, який потім виводиться у формі.

Оскільки оператор присвоєння й операція «дорівнює»
позначаються тим самим символом « = », то в коді вони
розрізняються в такий спосіб: оператор присвоєння, як і
будь-який інший оператор, записують в окремому рядку, а
операція «дорівнює» може входити до складу якого-небудь
виразу, що, у свою чергу, є частиною оператора. Наприклад,
в операторі

ЬІпТак = а = Ь * с

перший символ «=» позначає оператор присвоєння, а дру-
гий — операцію «дорівнює».

Діє оператор присвоєння в даному випадку так: відпо-
відно до старшинства виконання операцій у виразі спочат-
ку обчислюється добуток Ь * с. Далі отримане значення
порівнюється зі значенням змінної а. Якщо вони однакові,
то в поле змінної булівського типу ЬІпТак заноситься зна-
чення Тгие, у протилежному випадку — значення Раїзе.

Явне і неявне оголошення змінних

Кожна змінна, що використовується в коді програми,
має визначений тип. Цей тип може бути зазначено в опе-
раторі Віт. Оголошення змінної в операторі Віт назива-
ється явним. Крім явного оголошення, тип змінної мож-
на задати за допомогою суфікса. Суфікс є спеціальним сим-
волом, що ставиться наприкінці імені змінної. Він визначає
тип даних, що можуть у ній зберігатися. Суфікси типів
даних подано в табл. 1.22.

Суфікс досить задати один раз, коли змінна трапляєть-
ся в програмі вперше.

При використанні імен змінних у програмі можливі
описки. Наприклад, в імені Вага замість української букви
«ве», можна набрати на клавіатурі англійську букву «бі».
За зовнішнім виглядом вони нічим не відрізняються, але
в програмі це будуть зовсім різні змінні. Тому цілком ймо-
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Суфікси типів даних
Таблиця 1.22

Тип змінної

ІПІЄ&ЄГ

Ьопе

8іп§1е

ВоиЬІе

Сиггепсу

81;гіп0

Вуіе

Вооїеап

Ваїе

УагіаІН

Символ

%

&

!

#

@

$

Немає

Немає

Немає

Немає

Приклад

і %

ІдентКод&

Вага!

Теплоємність#

Ціна@

Найменування$

—

—

—

—

вірно, що вони можуть мати різні значення. Така ситуація
може призвести до непередбачуваного результату.

Для уникнення таких ситуацій рекомендується всі змін-
ні оголошувати явно. Щоб у програмі така дисципліна ви-
тримувалась жорстко, потрібно в коді перед усіма процеду-
рами задати оператор Ортлоп Ехріісіі. У цьому випадку УВ
контролює появу нових імен. І якщо змінну не оголошено в
операторі Віт, буде видано повідомлення про помилку.

Для того щоб УВ автоматично встановлював оператор
Орііоп Ехріїсії перед першою процедурою коду, досить у
меню Тооїз вибрати команду Орііопв і у вкладці «Еоліог»
діалогового вікна «ОрИопв» установити прапорець «Ке^ш^е
УагіаЬІе Весіагатлоп».

Прректування розв'язання задачі
з різними типами даних

Постановка задачі. Виробник установив ціну на товар
на один тиждень. Визначити вартість товару з урахуван-
ням податку на додану вартість (ПДВ), якщо відомі ціна
виробника і кількість одиниць товару. За заданою датою
початку періоду визначити початкову і кінцеву дати дії
встановленої ціни.

Економіко-математична модель. Обчислення вартості
товару з урахуванням ПДВ виконується за формулою



Основи програмування мовою УізиаІ Вазіс 201

Вартість = ЦінаПдв * Кількість,

де Цінаццв — ціна з урахуванням ПДВ, що визначається
за формулою:

Цінапдв = Ціна + Ціна * СтавкаПдв /100.

Ставкапдв нині становить 20%.
Кінцева дата дії ціни обчислюється за формулою

Закінчення = Початок + КД,

де Початок і Закінчення — відповідно, дати початку і
закінчення періоду;
КД — кількість днів у періоді (у даному випадку КД = 7,
тобто тиждень).
Алгоритм розв'язання задачі наведено на рис. 1.83.
Структура даних. При розв'язуванні задачі викорис-

товують такі дані:
Початок, Закінчення — дані типу дата/час;
КД, Кількість — цілі числа;
Ставкапдв — дробове число;
Ціна, Цінапдв» Вартість — числа грошового типу.
З них дані КД і Ставкапдв є константами й у програмі

мають такі ж імена. Початок, Ціна і Кількість вводять з
клавіатури в текстові поля, тому в програмі їм надано
імена, відповідно, іхіПочаток, іхіЦІна і іхіКількість. Ці-
напдв і Вартість — обчислювані поля, що безпосередньо не
відповідають ніяким елементам керування у формі. То-
му в програмі їх подано як змінні грошового типу сигЦі-
напдв і сигВартість, відповідно. Обчислювана величина
Закінчення виводиться у формі у вигляді напису, тому в
програмі вона має ім'я ШрзтЗакінчення.

Аналогічно результат розв'язання задачі, що містить
вихідні дані разом із пояснювальним текстом, подається
у формі у вигляді напису з ім'ям ШРезультат.

Використані в програмі величини наведено в табл. 1.23.
Інтерфейс із користувачем. Задача розв'язується за

допомогою форми, наведеної на рис. 1.84. У формі слова
«Початок», «Ціна» і «Кількість» мають вигляд написів.
Відповідні вхідні дані вводяться до текстових полів, роз-
ташованих праворуч від них.

Слово «Закінчення» і відповідне обчислене значення
теж є написами. Результат розв'язання задачі виводиться
на ділянці під кнопкою «Обчислити». Ця ділянка також
має вигляд напису.
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КД = 7

Початок =
Поточна дата

Закінчення =
Початок + КД

Виведення
Початок,

Закінчення

Введення
Початок

Закінчення =
Початок + КД

Введення
Ціна, Кількість

СтавкаПдв = 20

Цінаццв =
Ціна + Ціна *
СтавкаПдВ/100

Вартість =
Цінаццв * Кількість

Виведення
Результат:
Початок
Закінчення
Вартість

( Кінець )

Виведення
Початок,

Закінчення

Рис. 1.83. Алгоритм розв'язання задачі
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Використані дані
Таблиця 1.23

Реквізит Ім'я Призначення

Початок іхІПочаток Початок періоду

Закінчення ІЬІрзтЗакінчення Закінчення періоду

кд КД Кількість днів

Ставкапдв СтавкаПДВ Ставка податку на додану вартість

Ціна ІхїЦіна Ціна виробника

Цінапдв
сигЦінаПДВ Ціна з урахуванням ПДВ

Вартість сигВартість Вартість товару

Результат ІЬІРезультат Результат розв'язання задачі

рппсть той

Початок ,, ,; Займчекня

Міна ";;',;;!

Кількість :':: ]

' - - ' - ' - - Обчистити

Рис. 1.84. Форма для обчислення вартості товару
з урахуванням ПДВ

Користувач взаємодіє з формою так. При запусканні
програми на виконання (подія «Завантаження форми»)
до текстового поля Початок виводять поточну дату, а до
поля напису Закінчення — ту ж дату, збільшену на КД
днів (у нашому випадку на 7 днів).
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Дату в текстовому полі Початок можна змінити. Тоді
після переходу до іншого елемента керування (подія «Ут-
рата фокуса») автоматично перераховується дата закін-
чення періоду.

Після введення ціни і кількості потрібно клацнути на
кнопці «Обчислити» (подія «Клацання»). Відбувається об-
числення вартості і виведення результату на відповідну
ділянку.

Код програми. Для реалізації задачі в коді потрібно
передбачити оброблення таких трьох подій:

1) завантаження форми;
2) утрату фокуса текстовим полем Початок;
3) клацання на кнопці «Обчислити».
Тексти цих процедур подано нижче.

Орііоп ЕхрІісіЬ 'Обов'язковий опис змінних
Сопз£ КД = 7 'Кількість днів у періоді

'Обчислення вартості товару

Ргіуаїе ЗиЬ спкіОбчислити_С1ісМ)
Сопз£ СтавкаПДВ = 20
'Опис змінних
Піт сигЦінаПДВ Аз Сиггепсу,
сигВартість Аз Сиггепсу
'Обчислення ціни з урахуванням ПДВ
сигЦінаПДВ = ССиг (ЬхИЦіна) + ССиг(иіЦіна) * СтавкаПДВ / 100
'Обчислення вартості
сигВартість = сигЦінаПДВ * СІпі(£хт,Кількість)
'Формування результату
ІЬІРезультат = "Вартість товару з урахуванням ПДВ становить" & _
Гоггааї(сигВартість, "0.00") 5 "грн." & уЬСгЬ£ &
"Ціна діє на період з" & ЬхМочаток & _
"до" & ІЬІрзтЗакінчення
Епо

1
 ЗиЬ

'Задання поточного значення дати початку періоду
'і обчислення дати його закінчення
Ргіуаїе ЗиЬ Гогт_ЬоасІ()
іхЬПочаток = Оа£е
ІЬІрзтЗакінчення = Ват,е + КД
Епсі ЗиЬ

'Обчислення дати закінчення періоду
'при зміні його початку
РгіуаЬе ЗиЬ £х£Початок_Ьоз);Госиз ()
ІЬІрзтЗакінчення = СВаіеІіхІПочаток) + КД
Епй ЗиЬ
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Реалізація проекту. Реалізація проекту має кілька етапів:
1. Запустити на виконання УВ для створення нового

проекту.
2. Побудувати форму відповідно до проекту.
3. Двічі клацнути на формі й у вікні коду, що відкри-

лося, у заготовку процедури Гогт_Ьоай ввести її тіло, тоб-
то оператори

ІхШочаток = Па1;е
ІЬІрзтЗакінчення = Ваіе + КД

4. У вікні коду в полі зі списком <ОЬ]есі;> вибрати
елемент Оепегаї, щоб перейти до розділу загальних описів
форми і там ввести опис константи КД (Сопзі КД =7).

5. У вікні коду в полі зі списком <ОЬ]ЄСІ;> вибрати
елемент іхіПочаток, а в полі зі списком <РгосесІиге> —
подію ЬозІГосиа і в заготовку процедури іхіПоча-
ток_Ьо8іРоси8 ввести її тіло, тобто оператор

ІЬІрзтЗакінчення = СПа1;е((;х1:Початок) + КД

4. У вікні коду в полі зі списком <ОЬ]ес1;> вибрати
елемент стсІОбчислити, а в полі зі списком <РгосесІиге> —
подію СІісН і в заготовку процедури стйОбчислити_СІісН
ввести її тіло.

Аналіз проекту. Кожна подія обробляється окремою
процедурою і спричиняє різні дії. Тому код додатка скла-
дається з трьох процедур.

У двох процедурах — Рогт_1,оасІ і іхіПочаток_Ьо8іРо-
сиз — використовується константа КД. Для того щоб во-
на була доступна в обох процедурах, константу поміща-
ють у загальній частині коду форми (перед усіма про-
цедурами).

У коді додатка застосовується принцип явного опису-
вання змінних. Для того щоб система УВ стежила за
обов'язковістю явного описування кожної змінної, на по-
чатку коду стоїть оператор Орііоп ЕхрИсіІ.

У процедурі Рогт_Ьоа(1 використано вмонтовану функ-
цію Ваіе, за допомогою якої визначається поточна дата.

Процедуру іхІПочаток_Ьо8ІРосиз призначено для ви-
значення дати закінчення періоду у випадку зміни почат-
кової дати. Оскільки початкова дата міститься в тексто-
вому полі іхіПочатпок (рядковий тип), то для перетворен-
ня в тип дата/час застосовується функція СВаіе.

Процедуру стсІОбчислити_СІісН призначено для об-
числення вартості товару з урахуванням ПДВ і виведен-
ня результату.
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Для виконання розрахунків використовується постій-
на величина ставки ПДВ (20%). Вона застосовується тіль-
ки в цій процедурі. Тому СтавкаПдВ оголошена усередині
процедури як константа.

Ціна товару з урахуванням ПДВ і відповідна вартість
є змінними величинами, оскільки вони обчислюються на
основі введених користувачем значень ціни виробника і
кількості товару. Тому в коді ціна товару з урахуванням
ПДВ і вартість описані як змінні в операторі Віт.

Оскільки вхідні дані, ціна і кількість вводять до текс-
тових полів (рядковий тип) і надалі вони беруть участь в
арифметичних виразах, для їх перетворення до числового
типу використовуються вмонтовані функції ССиг() і СІпі().

Повідомлення про результат (рядковий тип) форму-
ється за допомогою вмонтованої функції Гогтаі(сигВар-
тість, "0.00"), що перетворить значення числової змінної
сигВартість із грошового типу в рядковий. При цьому в
дробовій частині зберігається два розряди для копійок.

Для виведення другого речення результату на початок
другого рядка використовується константа VЬС^^^.

Виконання програми й аналіз отриманих результатів.
Потрібно розв'язати задачу 23.10.01 при ціні виробу 5,2 грн.
і кількості 4 шт. Ціна діє, починаючи з 30.10.01. На рис. 1.85.
показано форму з даними початку і закінчення періоду, що
з'являються в ній при запусканні додатка. Як початкова відоб-
ражається поточна дата (тобто задачу розв'язують 23.10.01).
На рис. 1.86. подано форму з датою початку періоду —
30.10.01 і обчисленою датою його закінчення — 06.11.01.

закінчення

Ціна

Рис. 1.85. Зовнішній вигляд форми при ЇЇ завантаженні
(поточна дата 23.10.01}
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Початок (301001 закінчення

и«а

Кількість

Рис. 1.86. Зовнішній вигляд форми після введення
початкової дати — 30.10.01

Після введення ціни і кількості, а також натискання
кнопки «Обчислити» у полі результату під нею з'явля-
ється результат обчислення (рис.1.87).

Розроблений додаток можна використовувати при пла-
нуванні вартості товару в маркетингових дослідженнях
підприємства.

Початок ЗОЮОІ

Ціна Б.2

Нна ае на лерїад з 30.3 В 01 да ЕШ1 т

Рис. 1.87. Результат обчислення вартості товару
з урахуванням ПДВ
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Проектування розгалужених обчислювальних
процесів

Умовний оператор

Умовний оператор використовується для подання роз-
галуженого обчислювального процесу у коді програми мо-
вою Уізиаі Вазіс. Тобто його застосовують у тих випадках,
коли з двох можливих дій потрібно вибрати одну. Вибір
залежить від виконання певних умов.

У УВ є дві форми умовних операторів — однорядкова і
блокова. Однорядкова форма використовується в простих
випадках, коли в кожній гілці є не більше одного операто-
ра, і має вигляд

І£ <умова> Тпеп <оператор> [Еізе <оператор>]

Діє цей оператор так: спочатку перевіряється умова;
якщо вона виконується, то переходять до оператора, що
стоїть після слова Тпеп, в іншому випадку — до операто-
ра після слова Еізе. Умова задається виразом булівсько-
го типу, тобто результат його обчислення має значення
Тгие чи Раїзе.

Отже, умовний оператор реалізує розгалужений обчис-
лювальний процес, схему якого подано на рис. 1.88.

Так

Дь1 1 ДЬї 2

Рис. 1.88. Схема розгалуженого обчислювального процесу

Слову «Так» на схемі відповідає ключове слово Тпеп в
операторі, а слову «Ні» — Еізе.

Конструкції Еізе може не бути. Цей випадок відпові-
дає порожній гілці за умовою «Ні» на схемі.

Приклади однорядкової форми умовного оператора:

І£ а > Ь Тпеп тах = а Еізе гаах = Ь

І£ Іхсіїлан = "" Тпеп ІЬІРезультат = "План не задано"
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Якщо на кожній гілці розгалуженого обчислювально-
го процесу потрібно виконати по декілька дій, то викори-
стовують блокову форму, що має вигляд

Н <Умова> ТЬеп
<0ператори1>

Еізе
<0ператори2>

Епсі І£

Кожен оператор після слів Тпеп і Еізе записується в
окремому рядку. Оператор Й у блоковій формі виконуєть-
ся аналогічно оператору в рядковій формі. Він має скоро-
чену модифікацію (конструкції Еізе немає), а також роз-
ширену, яка має вигляд

І£ <Умова1> Тпеп
<0ператори1>

Е1зеІ£ <Умова2> ТЬеп
<0ператори2>

[Еізе
<0ператори>]

Епсі її

Три крапки після конструкції ЕІзеІЇ означають, що ця
конструкція може повторюватися кілька разів.

У розширеній модифікації оператори, що стоять після
слова Еізе, виконуються тільки тоді, коли не виконується
жодна умова.

Приклад
Обчислити податок із доходу, використовуючи дані табл. 1.24.

Таблиця 1.24

Таблиця ставок і розмірів податку

Місячний сукупний
оподатковуваний доход

До 17 грн.

Від 18 до 85 грн.

Від 86 до 170 грн.

Від 171 до 1020 грн.

Ставка і розмір податку

0

10% від доходу, що перевищує 17 грн.

6,8 грн. + 15% від доходу,
що перевищує 85 грн.

19,56 грн. + 20% від доходу,
що перевищує 170 грн.
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Фрагмент коду наведено нижче.

І£ сигДоход <= 11 ТЬеп
сигСтавка_податку = О

ЕІзеІГ (сигДоход >= 18) Апсі (сигДоход <= 85) ТЬеп
сигСтавка_податку = (сигДоход - 17) * 0,1

Е1зеІ£ (сигДоход >= 86) Апсі (сигДоход <= ПО) ТЬеп
сигСтавка_податку = (сигДоход - 85) * 0,15 +• 6,8

Еізе
сигСтавка_податку = (сигДоход - ПО) * 0,2 + 19,56

ЕпЗ Н

Проектування додатка, що реалізує
розгалужений обчислювальний процес

Постановка задачі. Побудувати додаток для визначен-
ня відсотка відхилення фактичного виконання виробни-
чої програми від плану.

Економіко-математична модель. Відсоток відхилення
(Відхилення) фактичного виконання (Факт) виробничої
програми від плану (План) визначається за формулою

[Відсоток -100, якщо Відсоток > 100
Відхилення = <

[100 - Відсоток, якщо Відсоток < 100,

де Відсоток = Факт / План * 100
Якщо Відсоток = 100, то вивести повідомлення «План

виконано на 100% ».
Алгоритм розв'язання задачі. Задача розв'язується від-

повідно до алгоритму, наведеного на рис. 1.89.
Структура даних. При розв'язанні задачі використо-

вують такі дані: План, Факт, Відсоток і Відхилення. Усі
значення даних — дробові числа.

Дані План і Факт є вхідними і вводяться з клавіатури
до текстових полів, тому в програмі їм дають імена іхІПлан
і іхіФакт, відповідно.

Величина Відсоток, що обчислюється за допомогою фор-
мули, є проміжною. Вона бере участь у визначенні резуль-
тату Відхилення. Тому в програмі Відсоток подається як
змінна дробового типу з ім'ям вп§ВІдсоток і описується
як змінна типу 8іп£Іе.

Результат розв'язання задачі Відхилення виводиться з
відповідним текстом-поясненням («План перевиконано
на <Відхилення> % » чи «План недовиконано на <Відхи-
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Введення
План,
Факт

Відсоток =
Факт/План * 100

Відсоток > 100С> <ГВідсоток < 100

Так

Формування
повідомлення

про виконання
на 100%

Виведення
Результат

Г Кінець

Рис. 1.89. Схема алгоритму визначення відхилення від плану
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лення> %»), тобто він не виводиться окремо. Тому в про-
грамі величину Відхилення описано як проміжну змінну
зп§Відхилення типу Зіпріє.

Усе повідомлення про відхилення фактичного значен-
ня від плану формується в змінній вігВідхилення, що у
програмі з'являється як рядкова змінна (тип 8т,гіп£). Ви-
користані в задачі змінні подано в табл. 1.25.

Таблиця 1.25
Використані змінні

Реквізит

План

Факт

Відсоток

Відхилення

Результат

Ім'я

іхіПлан

іхіФакт

вп§Відсоток

ап^Відхилення

зігВідхилення

Призначення

Значення планового показника, грн.

Значення фактичного показника, грн.

Відсоток виконання плану

Відхилення від плану у відсотках

Повідомлення про відхилення
фактичного значення від плану

Інтерфейс із користувачем. Задача розв'язується за
допомогою форми, наведеної на рис. 1.90.

і*. Відхилення бід плану

План

Факт

Обчислити

Ділянка результату

Рис. 1.90. Проект форми для розв'язання задачі

У формі слова «План» і «Факт» подаються у вигляді
написів. Відповідні вхідні дані вводять до текстових полів.
Обчислення виконується при натисканні кнопки «Обчис-
лити». Результат виводиться на ввігнуту ділянку під кноп-
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кою. Залежно від результату обчислення змінна зпцВід-
хилення може набувати одного з таких значень:

1) План перевиконано на «0,00»%;
2) План недовиконано на «0,00»%;
3) План виконано на 100%.
Тут ужито умовну позначку «0,00», яка означає, що

результат вп§Відхилення виводиться з двома розрядами в
дробовій частині.

На ділянці результату має бути напис ІЬІРезультат.
Код програми. Процедуру, що обробляє подію «Кла-

цання на кнопці «Обчислити», подано нижче.

Орсіоп Ехріісії
РгіуаЬе 5иЬ стаОбчислити_С1іс1с()

1 Оголошення змінних
Віга зпдВідсоток Аз Зіпдіе, _

зпдВідхилення Аз Зілдіе, _
зЬгВідхилення Аз Зсгіпд

'Обчислення відсотка виконання плану
зпдВідсоток = СЗпд(£х£Факт) / СЗпд (іхиїлан) * 100
'Обчислення відсотка відхилення від плану
І£ зпдВідсоток > 100 Тпеп

зпдВідхилення = зпдЗідсоток - 100
зїгВідхилення = "План перевиконано на" & _

ГогтаЬ(зпдВідхилення, " 0 . 0 0 " ) & "%"
ЕІзеН зпдВідсоток < 100 Тпеп

зпдВідхилення = 100 - зпдВідсоток
зЬгВідхилення = "План недовиконано на" & _

Гогтаї (зпдВідхилення, "0 .00") & "V
Еізе

зїгВідхилення = "План виконано на 100%"
Еп<і ІГ
'Виведення повідомлення
ІЬІРезультат = зСгВідхилення

Епй ЗиЬ

Реалізація проекту передбачає кілька етапів.
1. Запустити на виконання УВ для створення нового

проекту.
2. Задати заголовок форми «Відхилення від плану» та

її ім'я {гтВідхилення.
3. У формі створити написи і текстові поля для вхід-

них даних План і Факт.
4. Створити кнопку «Обчислити».
5. Під кнопкою «Обчислити» створити напис для ді-

лянки результату.
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6. Ввести код процедури, що обробляє натискання кноп-
ки «Обчислити».

7. Зберегти форму і проект у папці на диску В:.
Аналіз проекту. Оголошення змінних здійснюється в

операторі Віт (явне оголошення). Оскільки оператор займає
кілька рядків, то для його продовження на наступному
рядку використовуються символи переносу «пропуск» і
«підкреслення».

Для виконання обчислень у правій частині оператора
присвоєння використовується функція С8п£(), що перетво-
рює рядкове значення до типу 8іп£Іе.

Для реалізації розгалуження застосовується розшире-
на форма умовного оператора.

При формуванні повідомлення про результати обчис-
лень вживається операція зчеплення рядків &. Для по-
дання числового значення результату вігВідхилення з точ-
ністю до двох розрядів у дробовій частині — функція

Виводиться результат шляхом присвоєння напису ІЬІРе-
зультат значення змінної зігВідхилення, що містить текст
повідомлення. Для виведення результату можна також ви-
користовувати оператор Мв^Вох, що у найпростішому ви-
падку має вигляд

МздВох <Повідомлення>

Його виконання спричиняє появу діалогового вікна із
зазначеним текстом (рис. 1.91). У нашому випадку ря-
док у коді

ІЬІРезультат = зигВідхилення

потрібно замінити рядком

МздВох зігВідхилення

Оператор МздВох можна також вживати для виведен-
ня повідомлення про помилку, якщо не задано плану чи
він дорівнює нулю (ділити на нуль заборонено). Для об-
роблення такої помилки потрібно в код програми перед
обчисленням відсотка вставити такий фрагмент:

'Оброблення помилки
Н (іІхИПлан = "") Ог (ЬсШпан = " О " ) Тіїеп

МздВох "Не задано план"
ЕхіС БиЬ

Епсі І£

Тут використано коротку форму оператора К.
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рг] Відхилення

НАШ йерейшиш-ю на 2010%.

РИС. 1.91. Виведення результату
з використанням оператора

Мз£Вох

Перевірка обох умов ба-
зується на тому, що значен-
ня текстового поля має тип
8£гіп£ (константа " " позна-
чає порожній рядок, а "О" —
що до поля ІхіПлан уведено
нуль).

Умова після слова К ви-
конується (тобто є помилка),
якщо виконується хоча б одна
з умов, тому дві умови пов'я-
зані логічною операцією Ог.

У разі виявлення помилки виводиться повідомлення
оператором Мз^Вох. Потім, завдяки наявності оператора
Ехгі 8иЬ, відбувається вихід із процедури оброблення по-
дії натисканням на кнопку «Обчислити». Тому при ви-
явленні помилки обчислення не виконуються, але вико-
нання додатка продовжується. Користувач має змогу ввести
значення плану чи припинити виконання додатка, закрив-
ши його вікно.

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. На рис. 1.92 наведено результат розв'язання задачі
при таких значеннях показників:

План — 10,
Факт — 12,

тобто план перевиконано на 20%, що й видно на ділянці
виведення результату.

Відхилення бід плану

План

Факт

10

12

Рис. 1.92. Результат обчислення відсотка виконання
виробничої програми
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Для перевірки працездатності програми по інших гіл-
ках потрібно зробити обчислення за даними, коли факт
менше плану, а також дорівнює йому. Вхідні дані та відпо-
відні значення результату наведено в табл. 1.26.

Таблиця 1.26

Дані перевірки працездатності програми

План

10

10

10

Факт

12

9

10

Результат

План перевиконано на 20%

План недовиконано на 10%

План виконано на 100%

Після перевірки розроблений додаток можна викорис-
товувати для реальних даних при аналізі виконання ви-
робничої програми з метою прийняття відповідних управ-
лінських рішень.

Оператор вибору

Обчислювальний розгалужений процес можна реалізува-
ти у УВ також за допомогою оператора вибору, що має вигляд

Зеїест. Сазе <Вираз>
[Сазе <Список_порівняння1>

<0ператори1>]

[Сазе Еізе
<0ператори>]

Епсі Зеїесі

де <Вираз> може бути виразом будь-якого типу (цілого,
дійсного, рядкового тощо).

<Список_порівняння> складається з елементів порів-
няння, розділених комою.

Елемент порівняння має три варіанти запису:
1) вираз, що дає одне значення для перевірки на збіг

(наприклад, 3, х + 7);
2) конструкція <Вираз1> То <Вираз2> задає інтервал

значень для перевірки знаходження в діапазоні (наприк-
лад, 1 То 5);

3) конструкція Із <0перація порівняння> <Вираз> за-
дає значення, за яких виконується умова в порівнянні (на-
приклад, Із > 32).
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Оператор вибору діє так. Спочатку обчислюється ви-
раз, що стоїть після ключових слів Зеїесі; Сазе. Потім
відшукується в списках перше порівняння, яке викону-
ється при отриманому значенні. Якщо таке порівняння
знайдено, то виконуються оператори, що стоять у відпо-
відному блоці Сазе, і керування передається на кінець
оператора. Якщо ж значення виразу не задовольняється
у жодному списку і є конструкція Сазе Еізе, то викону-
ються оператори, що містяться в ній. В іншому випадку
жодний оператор, що міститься в операторі вибору, не
виконується.

Таким чином, оператор вибору дуже близький за дією
до умовного оператора, і якщо вираз, що йде після слів
Зеїесі; Сазе, є виразом булівського типу, то цілком з ним
збігається. Оператор вибору доцільно вживати, коли є
більше двох гілок, тобто в складних розгалужених про-
цесах.

Використання оператора вибору

Проаналізовану при вивченні умовного оператора за-
дачу про визначення відсотка відхилення можна розв'я-
зати з використанням оператора Веіесі; Сазе.

Для цього в коді програми у фрагменті обчислення
відсотка відхилення від плану оператор ІЇ...Епй Й потріб-
но замінити таким оператором:

Зеїесі Сазе зпдВідсоток
Сазе Із > 100
зпдВідхилення = зпдВідсоток - 100
зїгЗідхилення = "План перевиконано на" &
Гогтаї(зпдВідхилення, "0.00") & "%"

Сазе Із < 100
зпдВідхилення = 100 - зпдВідсоток
зїгВідхилення = "План недовиконано на" &
Гогтаї:(зпдВідхилення, "0.00") & "%"

Сазе Еізе
зіІгВідхилення = "План виконано на 100%"

Епсі Зеїесі

У цьому разі програма буде працювати так само, як і
при використанні оператора ії, але матиме прозоріший ви-
гляд, тому що реалізує схему алгоритму розгалуженого об-
числювального процесу з кількома виходами.
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Проектування додатків із циклами

Призначення операторів циклу

У мові УВ є два види операторів циклу:
1) умовний;
2) з лічильником.
Вони призначені для організації в програмі циклічних

обчислювальних процесів. За допомогою різних модифіка-
цій умовного циклу реалізуються цикли з передумовою і
постумовою, а за допомогою циклу з лічильником — цикл '
із параметром.

Оператори циклу призначені для повторення виконання
групи операторів (тіла циклу). Якщо кількість повторень
відома заздалегідь (до початку повторень), то краще вико-
ристовувати оператор циклу з лічильником, у протилеж-
ному випадку — оператор умовного циклу.

Умовний цикл

Назву «умовний» цей цикл одержав через те, що при
кожному повторенні перевіряється виконання умови, й рі-
шення про подальші дії приймається залежно від резуль-
татів перевірки. Перевірка умови може здійснюватися як
до дій, зазначених у тілі циклу, так і після них. Тому у УВ
є дві модифікації умовного циклу:

1) з верхнім закінченням;
2) з нижнім закінченням.
Умовний цикл із верхнім закінченням має вигляд

Оо {ИЬіІе І ШІШ) <умова>
<оператори тіла циклу>

Ьоор

Конструкція {\Упі1е | ІТпШ} означає, що використову-
ється тільки одне з ключових слів: або ХУ'піІе (Поки), або
ІІпШ (До).

Цей оператор циклу виконується так. Спочатку пере-
віряють умову. Якщо вона задовольняється і перед нею
стоїть ключове слово \Упі1е, то виконуються оператори
тіла циклу, після чого весь процес повторюється. Повто-
рення триває доти, доки умова задовольняється. Якщо умо-
ва не задовольняється, то переходять до оператора, що
йде за оператором циклу (після слова Ьоор).

Ключове слово ПпШ має протилежний сенс. Повто-
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рення в циклі продовжуються до виконання умови, після
чого відбувається вихід із циклу.

Умовний цикл із нижнім закінченням має вигляд

Оо
<оператори тіла циклу>

Ьоор {ИЬіІе | Цпїіі) умова

тобто в ньому умова перевіряється після виконання опе-
раторів тіла циклу.

Виходячи з цього, цикл із нижнім закінченням вжи-
вають тоді, коли оператори тіла циклу повинні виконува-
тися хоча б один раз, з верхнім — навіть жодного.

Обчислювальний процес, що описується алгоритмом
на базі циклу з передумовою, у програмі на УВ подається
оператором

Оо ИЬіІе <умова>
<оператори тіла циклу>

Ьоор

а на базі циклу з постумовою — оператором

Оо
<оператори тіла циклу>

Ьоор ШІСіІ <умова>

Серед операторів тіла циклу може бути Ехіі Бо, що
забезпечує негайний вихід із циклу (до досягнення клю-
чового слова Ьоор).

Проектування додатка на базі умовного
циклу з верхнім закінченням

Постановка задачі. Визначити вартість усіх можливих
покупок, якщо заздалегідь не відомо, які товари будуть куп-
лені. Передбачити випадок, коли немає жодної покупки.

Економіко-математична модель. Вартість купленого
товару визначається за формулою

5 = Цінаї * Кількість^ + Ціна2 * Кількість + ... +
+ Цінап * Кількістьп ,

де га = 0, 1,2...;
5 — вартість купленого товару.
Кількість покупок п заздалегідь не відома.
Випадок, коли не було зроблено жодної покупки, від-

повідає п = 0.
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Алгоритм розв'язання задачі. Задача розв'язується від-
повідно до алгоритму, наведеного на рис. 1.93.

Загальна вартість
куплених товарів

Номер
покупки

Введення
Ціна;, Кількість;

5 = 5 +
Ціна; * КількістЬі

Виведення
5 /

( Кінець ]

Рис. 1.93. Схема алгоритму визначення вартості покупок
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Структура даних. Відповідно до алгоритму значення
ціни і кількості для коленого виду товару вводяться і від-
разу ж використовуються при обчисленні загальної вар-
тості 5, тобто вони не потрібні кожне окремо для наступ-
них кроків розв'язання задачі. Ось чому значення ціни і
кількості товару поточного виду можна вводити до полів
пам'яті, у які перед цим вводилися дані про товар поперед-
нього виду. Це дає змогу в цій задачі вживати не індексо-
вані змінні Цінаї і Кількість,, а прості — Ціна і Кіль-
кість.

Для підказок користувачу про дані по кожному това-
ру, що вводяться в поточний момент, можна використову-
вати змінну цілого типу і. У ній буде зберігатися номер
поточного товару.

Змінні, у яких зберігаються значення ціни (Ціна) і за-
гальної вартості (5), повинні мати 2 десяткових розряди
для копійок. Тому в програмі їм можна задати грошовий
тип і, відповідно, імена — сигЦіна і сигКількість.

Змінна, у якій зберігається кількість поточного товару,
повинна мати цілий тип, тому її ім'я буде іпіКількість.

Змінні, що вживаються у програмі, подано в табл. 1.27.

Використані змінні
Таблиця 1.27

Реквізит

Ціна;

КІЛЬКІСТЬ;

і

5

Ім'я

сигЦіна

ІпіКількість

і

сигЗ

Призначення

Ціна поточного товару, грн.

Кількість поточного товару, шт.

Номер поточного товару

Загальна вартість куплених товарів, грн.

Інтерфейс із користувачем. Оскільки вхідних даних,
що використовуються при розв'язанні задачі, може вияви-
тися багато (залежно від кількості видів покупок), то вво-
дити їхні значення за допомогою текстових полів до фор-
ми недоцільно. Для цього зазвичай послуговуються спеці-
альними діалоговими вікнами введення.

Ціну товару і-го виду вводять до вікна введення, пода-
ного на рис. 1.94, кількість товару — до аналогічного вік-
на (рис. 1.95).

Перед введенням даних про товар поточного виду ко-
ристувач має відповісти на запит за допомогою вікна по-
відомлень (рис. 1.96). Отриманий розв'язок задачі виво-
диться в діалоговому вікні (рис. 1.97).
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і 1-й то бар

Рис. 1.94. Вікно введення ціни товару

1-йтоЄа.р

Рис. 1.95. Вікно введення кількості товару

Покупки

Рис. 1.96. Вікно запиту

Обчислити

Рис. 1.98. Форма для розрахунку
вартості покупок

ліасибі за покупки

: і
Зм**»*™*

Рис. 1.97. Вікно виведення
результату

Оскільки введення і
виведення здійснюються
за допомогою спеціаль-
них вікон, форма має
тільки одну кнопку, на-
тисканням на яку почи-
нається процес визна-
чення вартості покупок
(рис. 1.98).

Код програми. У про-
цедурі, що обробляє подію
«Клацання на кнопці
«Обчислити», використо-
вуються такі оператори:
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Орііоп Ехріісіі:
Ргіуаіе ЗиЬ с!мЮбчислити_С1іс!<:()
'Опис змінних
Піт сигЦіна Аз Сиггепсу,
іпЬКількість Аз ІпЬедег,
і Аз Іпіедег,
сигЗ Аз Сиггепсу

сигЗ = 0 'Загальна вартість
і = 0 'Номер покупки
'Цикл оброблення покупок
Оо Ипііе МздВох("Будуть ще покупки?", уЬОиезііоп + уЬїезМо, _
"Покупки") = уЬїез 'Умова продовження

і = і + 1
"Введення ціни і кількості
сигЦіна = ССиг(Іпри£Вох("Введіть ціну", _
і & "-Й товар"))

іпіКількість = СІШ(Іпри(:Вох( "Введіть кількість", _
і 4 "-Й товар"))

'Обчислення загальної вартості
сигЗ = сигЗ + сигЦіна * іпіКількість
Ьоор 'Кінець циклу
'Виведення результату
МздВох "Вартість усіх покупок" _

& ГогтаМсигБ, "0.00") і "грн.", ,
"Спасибі за покупки"

Епй ЗиЬ

Аналіз проекту. Оголошення змінних здійснюється в
операторі Віт. їхні імена і типи відповідають параметрам,
зазначеним у табл. 1.27.

Для повторних введення й оброблення даних кожної
покупки використовується цикл Бо Ьоор, оскільки кіль-
кість покупок заздалегідь не відома. Для випадку, коли
не зроблено жодної покупки, застосовується конструкція
^Ьііе із верхнім закінченням (цикл із передумовою).

Як умову повторення використано порівняння

МздВох("Будуть ще покупки?", уЬОиезііоп + уЬїезМо, _
"Покупки") = V^¥ез

Вмонтована функція Мз§Вох передбачає викликання
вікна повідомлень, у якому виводиться задане повідом-
лення (перший параметр) і заголовок (третій параметр). У
цьому вікні можуть виводитися різні малюнки і кнопки,
що визначаються сумою відповідних констант (другий па-
раметр). Назви констант запам'ятовувати не потрібно, тому
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що вони з'являються у вигляді підказок при введенні від-
повідного параметра. Другий параметр можна ігнорувати,
тоді у вікні повідомлень буде тільки кнопка «ОК».

Якщо ж у вікні повідомлень кілька кнопок, то корис-
тувач може натиснути будь-яку з них. Тоді значенням
функції Мб^Вох буде відповідна цій кнопці константа.
Назви констант-результатів також мають вигляд підка-
зок. В умові після слова 'УУпіІе перевіряється, чи натисну -
та кнопка «Так» (Мз§Вох(...) = уЬУез).

Функція МзеВох може використовуватися як опера-
тор викликання процедури. У цьому випадку вона вказу-
ється в окремому рядку коду, а її параметри не беруться у
дужки. У програмі нею послуговуються для виведення
результату про загальну вартість покупок.

Для введення таких вхідних даних, як ціна і кількість
кожного виду товару, знадобиться функція ІприіВох. Во-
на викликає діалогове вікно введення з підказкою (пер-
шим параметром) і заголовком (другий параметр). По-
трібне значення вписують у полі введення цього вікна, після
чого натискають кнопку «ОК».

Значенням функції є введене користувачем значен-
ня. Воно має рядковий тип. Для перетворення в потрібний
числовий тип використовуються функції ССиг (для ціни —
у грошовий тип) і СІІІЬ (для кількості — у цілий тип).

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. Цю програму використовували при закупівлі меблів
для офісу. Для цього було заплановано витратити 1500 грн.
Наявні в магазині меблі подано в прайс-листі (табл. 1.28),
а меблі, вибрані для офісу, — у табл. 1.29.

Таблиця 1.28
Прайс-лист

Таблиця 1.29
Вибрані товари

Найменування

Диван

Крісло

Стіл

Стілець

Тумбочка

Шафа

Ціна оди-
ниці това-

ру, грн.

850,00

300,00

200,00

60,00

80,00

300,00

Наймену-
вання

Крісло

Стіл

Стілець

Шафа

Ціна
одиниці
товару,

грн.

300,00

200,00

60,00

300,00

Кількість,
шт.

1
1
5

1
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Після запуску програ-
ми на виконання було вве-
дено дані з табл. 1.29 (ці-
на і кількість). Загальна
вартість придбаних това-
рів становить 1100,00 грн.
(рис. 1.99), що вкладаєть-

Рис. 1.99. Загальна вартість ся в запланований бю-
вибраних товарів джет. Більше того, при ба-

жанні кількість куплених
товарів можна збільшити і повторно скористатися роз-
робленим додатком.

Проектування додатка з використанням
умовного циклу з нижнім закінченням

Постановка задачі. У річному фінансовому плані на
ремонт приміщення виділяється визначена (гранична) су-
ма коштів. При плануванні необхідно так розподілити ви-
трати по місяцях, щоб їх сума не перевищувала встанов-
леної граничної величини.

Економіко-математична модель. Нехай 5гран — гра-
нична сума коштів, виділених на ремонт протягом року, а
Витрати1( Витрати2>... — кошти, що витрачаються, відпо-
відно, в першому, другому і т. д. місяцях. Тоді загальна
сума коштів (5заг), що витрачаються за п місяців, визнача-
ється за формулою

5заг = Витрати! + Витрати2 + ... + Витрати,,,

де5заг<3Гран, п^12.
Алгоритм розв'язання задачі наведено на рис. 1.100.
Структура даних. Відповідно до алгоритму витрати в

і-му місяці вводяться і відразу ж використовуються для
визначення загальної суми. Надалі значення витрат за
певні місяці не використовуються ніде. Тому значення ви-
трат у і-му місяці можна зберігати не в індексованій, а в
простій змінній.

Змінні, у яких зберігаються значення витрат в поточ-
ному місяці, загальної і граничної сум, повинні бути змін-
ними грошового типу. Тому в програмі відповідно їм да-
ють імена сигВшпрати, сигЗзаг і сигЗгран.

Номер поточного місяця, по якому вводяться дані, має
бути цілого типу, тому в програмі відповідна змінна має
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Г Початок 1

Рис. 1.100. Схема алгоритму визначення загальної суми витрат за рік
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ім'я і. Оскільки в змінній і зберігається номер останнього
місяця, по якому вводилися витрати, то це ж значення
можна використовувати для визначення кількості міся-
ців, що беруть участь у розподілі коштів. Використані в
програмі змінні наведено в табл. 1.30.

Таблиця 1.30

Використані змінні

Реквізит

Витрати,

Озаг

•Ьгран

І

Ім'я

сигВитралш

сиг8заг

СигЗгран

і

Призначення

Витрати коштів у поточному місяці, грн.

Загальна сума коштів, витрачена
протягом запланованого періоду, грн.

Гранична сума коштів, грн.

Номер поточного місяця

Інтерфейс із користувачем. Серед вхідних даних є ве-
личина, спільна для всіх етапів розв'язання задачі, — гра-
нична сума коштів, її можна ввести за допомогою тексто-
вого поля іхІВгран на формі. Всі інші вхідні дані (витрати
по місяцях) вводяться за допомогою вікна введення. Ре-
зультат виводиться на ввігнуту ділянку форми, що пода-
ється написом ІЬІРезультат. Процес введення витрат гро-
шей по місяцях і виведення результатів починається після
клацання на кнопці «Обчислити». Задача розв'язується
за допомогою форми, наведеної на рис. 1.101.

Обчислити

Рис. 1.101. Форма для розв'язання задачі
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На ділянці результату з'являється повідомлення "За
перших і місяців планується витратити 5заг грн." Це біль-
ше граничної суми на г>заг — 5.гран чи повідомлення "За
рік планується витратити 5заг грн.". Тут замість і, 5заг і
5гран будуть підставлені відповідні значення.

Дані по витратах за і-й місяць вписують у вікно вве-
дення (рис. 1.102).

1-й місяць

В ведіть риграго

Сзпееі

Рис. 1.102. Вікно для введення витрат

Код програми. У процедурі оброблення події «Кла-
цання на кнопці «Обчислити» використовуються такі опе-
ратори:

Орїіоп ЕхрІісіЬ
Ргіуаїе ЗиЬ сгасЮбчислити_С1ісМ)
Сопзї. КМіс = 12 'Кількість місяців при плануванні
Піт сигВитрати Аз Сиггепсу, _
сигЗзаг Аз Сиггепсу, _
сигЗгран Аз Сиггепсу,
і Аз ІпСедег

'Введення граничної суми
сигЗгран = ССиг(іхіЗгран)
сигЗзаг = О
і = О
'Планування витрат по місяцях
По
і = і + 1
сигВитрати = ССиг(ІприІВох("Введіть витрати",
Зїг(і) і "-й місяць")

сигЗзаг = сигЗзаг + сигВитрати
Ьоор ОпШ (і = КМіс) Ог (сигЗзаг > сигЗгран)
'Підготовка і виведення результату
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І£ сигЗзаг > сигБгран Тпеп
ІЬІРезультат = "За перших" & 51г(і) _
& "місяців планується витратити" _
& Гота!; (сигЗзаг, "0.00" & "грн." & уЬСгьї
4 "Це більше граничної суми на" _
& Гогтаї(сигЗзаг - сигЗгран, "0.00" & "грн."

Еізе
ІЬІРезультат = _
"За рік планується витратити"_
& ГогтаС(сигЗзаг, "0.00" & "грн."

Епсі І£
Епсі 5иЬ

Аналіз проекту. У проекті використано константу КМіс
для визначення кількості місяців, протягом яких будуть
витачати заплановані кошти. Це дає змогу швидко зміню-
вати період планування. Наприклад, при налагодженні про-
грами досить узяти 3 місяці, а для її експлуатації — 12
місяців.

Перед початком введення запланованих витрат гра-
нична сума, введена до текстового поля іхіЗгран, перетво-
рюється у грошовий тип, оскільки подальші дії будуть ви-
конуватися з числовими даними.

Для повтореного оброблення запланованих витрат по
місяцях використано цикл Во ...Ьоор, тому що кількість
повторень заздалегідь не відомо. Вона визначається гра-
ничною сумою і величиною витрат за кожен місяць. Оскіль-
ки в плануванні бере участь хоча б один місяць (тобто
оператори тіла циклу повинні виконатися не менше одно-
го разу), то використано модифікацію циклу з нижнім
закінченням.

Умовою виходу з циклу є закінчення запланованого
періоду (і = КМіс) чи перевищення граничної суми кош-
тів (сигбзаг > сигЗгран) або те й інше. Таким чином, ці
дві умови об'єднано логічною операцією Ог. Зважаючи на
те що при виконанні хоча б однієї з них подальше плану-
вання витрат слід припинити (вихід із циклу), то в опера-
торі циклу використовується ключове слово ПпШ.

Оскільки вихід із циклу можливий із двох різних при-
чин, то і подальші дії будуть залежати від однієї з них.
Тому після оператора циклу використовується оператор
І£, у якому перевіряється, чи був вихід через перевищення
граничної суми. Якщо відповідь позитивна, формується
результат розв'язування задачі. Відповідь складається з
двох речень. Щоб друге речення виводилося з початку
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нового рядка, використовується константа Уізиаі Вавіс
VЬС^^і (перехід на початок нового рядка). У випадку не-
гативної відповіді результат буде інший.

У кожному з випадків сформовані рядки відповідей
присвоюються напису ІЬІРезультат, що забезпечує їх ви-
ведення у форму на ділянку, відведену для результату.

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. На капітальний ремонт офісу виділено 250 000 грн.
Було проведено конкурс, у якому взяли участь дві ремонт-
но-будівельні фірми — «Комфорт» і «Щит». У табл. 1.31
наведено суми планових витрат по місяцях, надані кож-
ною фірмою.

Таблиця 1.31

Заплановані витрати на ремонт офісу

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фірма «Комфорт»,
грн.

40000

60000

60000

50000

55000

30000

40000

60000

-

-

-

-

Фірма «Щит»,
грн.

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Для визначення кращого підрядчика було використа-
но розроблений додаток. Спочатку перевагу віддали фірмі
«Комфорт», тому що за її планом ремонт можна виконати
за вісім місяців. Але при введенні даних (було введено
суми запланованих витрат тільки за п'ять перших міся-
ців), виявилося, що виділених грошей не вистачить навіть
на п'ять місяців (рис. 1.103, а). Після того як було введе-
но дані фірми «Щит», обчислення показали, що за її проек-
том ремонт буде виконано повністю (рис. 1.103, б). Тому
конкурс виграла фірма «Щит».
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Витрати зарік

Гранична <гамз- І250000

' ббчийайги
н-ж-н-"-.

яЯйиве гр«ни%«Я€»(ми на ІЗШОЛОгрн.

[•.'т'лЧ̂ *

аіі

Рис. 1.103. Результат розв'язання задачі:
а — щодо фірми «Комфорт»; 6 — щодо фірми «Щит»

Цикл із лічильником

Цикл із лічильником названо так, тому що для органі-
зації повторень обчислень використовується змінна (лі-
чильник), що змінюється від певного початкового до кін-
цевого значення із заданим кроком. За допомогою цієї
змінної наче відраховується кожен крок циклу.
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Цикл із лічильником має такий вигляд:

Гог <лічильник> = <початкове значення> То <кінцеве значення>
[З^ер <крок>] <оператори тіла циклу>
N6X1: [<лічильник>]

Лічильник тут — числова змінна, початкове, кінцеве
значення і крок — вирази того ж типу, що й лічильник.
Якщо конструкцію 8іер пропущено, то мається на увазі
значення кроку +1.

Оператор циклу з лічильником виконується так.
Спочатку обчислюють початкове, кінцеве значення і
крок циклу. Отримане початкове значення присвою-
ють лічильнику. Потім виконуються оператори тіла
циклу. Після цього процес повторюється: лічильник
змінюється на величину кроку, і знову виконуються опе-
ратори тіла циклу. Такі повторення тривають доти, до-
ки значення лічильника перебуває в діапазоні між по-
чатковим і кінцевим значеннями. При виході значен-
ня лічильника за межі діапазону завершується виконання
оператора циклу.

Серед операторів тіла циклу може бути оператор не-
гайного виходу із циклу Ехіі; Гог.

Отже, оператор із лічильником у УВ виконується так
само, як і цикл із параметром.

Проектування додатка з використанням
циклу з лічильником

Постановка задачі. У магазині є п видів товарів, ціна і
кількість кожного з них відомі. При проведенні переоблі-
ку необхідно визначати вартість усіх товарів.

Економіко-математична модель. Загальна вартість то-
вару (5) в магазині визначається за формулою

5 = Ціна! * Кількість! + Ціна2 * Кількість2 + ...
+ Ціна„ * Кількість,,,

де ті — кількість видів товарів у магазині (заздалегідь
відома величина).

Алгоритм розв'язання задачі наведено на рис. 1.104.
Структура даних. У програмі використовуються ті ж

дані, що й у задачі про покупки (с. 219).
Інтерфейс із користувачем. На відміну від задачі

про покупки, в задачі про проведення переобліку зазда-
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Г Початок )
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І п — кількість
видів товарів

І 5 — загальна
| вартість

Рис. 1.104. Схема алгоритму визначення вартості товарів
при переобліку

легідь відомо кількість усіх видів товару. Тому цю ве-
личину можна ввести за допомогою текстового поля і:x^:N
у формі.

Ціну і кількість товару кожного виду вводять за допо-
могою вікон введення — таких самих, як і в задачі про
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покупки. Початок цього процесу пов'язується з клацан-
ням на кнопці «Обчислити».

Отриманий результат виводиться на ввігнуту ділянку,
що подана у формі написом ІЬІВартість.

Задача розв'язується за допомогою певної форми
(рис. 1.105).

Обчиедатя

Рис. 1.105. Форма для розв'язання задачі про переоблік

Код програми. У процедурі, що обробляє подію «Кла-
цання на кнопці «Обчислити», використовуються такі опе-
ратори:

ОрЬіоп ЕхрІісіЬ
РгІуаСе 5иЬ шсЮбчислити_С1іс]<()
'Опис змінних
Віт сигЦіна Аз Сиггепсу, _
іпїКількість Аз Іпг-едег,
і Аз Іпіедег,
сигЗ Аз Сиггепсу

сигЗ = 0 'Загальна вартість
і = 0 'Номер товару
'Цикл оброблення товарів
Гог і = 1 То СІпї(ЬхЬН)
'Введення ціни і кількості
сигЦіна = ССиг(ІприіВох("Введіть ціну",
СЗЬг(і) & "-й товар"))

іпїКількість = СІпЬ(ІприЬВох("Введіть кількість",
С5£г(і) & "-Й товар"»

'Обчислення загальної вартості
сигЗ = сигЗ + сигЦіна * іпіКількість



Основи програмування мовою УізиаІ Вазіс 235

N6X1; і 'Кінець циклу
'Виведення результату
ІЬІВартість = ГошаИ(сигЗ, "0 .00 грн.")
Епсі 5иЬ

Реалізація проекту. Оскільки додаток для проведення
переобліку товарів дуже схожий за інтерфейсом і кодом
на розроблений раніше додаток для визначення вартості
покупок, то останній можна використати як прототип. Для
цього треба відкрити і зберегти його форму та весь проект
з відповідними новими іменами в папці Рог, а потім зро-
бити необхідні виправлення.

Аналіз проекту. Через те що кількість видів товарів
відома заздалегідь (до початку введення й оброблення да-
них по кожному виду), у коді застосовано оператор циклу
з лічильником.

Як кінцеве значення параметра циклу використано зна-
чення текстового поля іx1;N. Воно повинно бути цілого
типу, як і лічильник, тому в заголовку циклу вжито вираз
СІп1;(1;хШ). Результат обчислення загальної вартості това-
рів виводиться після закінчення оброблення усіх видів
товару (після циклу). Якщо ж потрібно стежити за зрос-
танням загальної вартості під час додавання даних про
поточний вид товару, то досить останній оператор присво-
ювання значення напису ІЬІВартість помістити перед
конструкцією Кехі; і.

Виконання програми й аналіз отриманих результатів.
Роботу в кіоску з продажу канцелярських товарів органі-
зовано позмінно: один тиждень працює Іванов, другий —
Петров. Тому наприкінці кожного тижня проводиться пе-
реоблік товарів. У табл. 1.32. наведено перелік товарів,
що залишилися не проданими наприкінці зміни Іванова.

Залишок товарів на 17.09.01
Таблиця 1.32

Найменування

Ручка

Олівець

Зошит

Гумка

Лінійка

Ціна одиниці
товару, грн.

1,20

0,40

0,30

0,40

1,00

Кількість, шт.

100

50

200

20

10
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Для визначення загальної вартості цих товарів було
використано розроблений додаток. На рис. 1.106 наведе-
но загальну вартість товарів, що Іванов передав Петрову.

Переоблік

товарів

Рис. 1.106. Результат розв'язання задачі

Масиви даних

Загальні відомості про складні типи

Змінні простих типів у кожен поточний момент мо-
жуть набувати тільки одного значення. При розв'язанні
задач часто потрібно мати не одне значення, а відразу
кілька. Для цього у УВ використовуються такі типи да-
них:

• масиви;
• типи даних, визначені користувачем;
• файли.
їх розглянуто на прикладі даних, поданих у табл. 1.33.

Вартість товарів
Таблиця 1.33

№
з/п

1

2

3

Найменування

Стіл

Стілець

Шафа

Ціна одиниці
товару, гри.

120,45

50,20

220,72

Кількість, шт.

15

ЗО

10
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Ця таблиця містить у кожному стовпці дані одного
типу, а в кожному рядку — дані різних типів.

Прикладом масиву може бути сукупність даних, що
містяться в одному стовпці таблиці (тип елементів визна-
чає тип масиву). Так, перший і четвертий стовпці є масива-
ми цілих чисел, третій — дійсних, а другий стовпець міс-
тить рядкові дані. При цьому важливо, що елементи стовп-
ців упорядковані, тобто вони мають номери (від 1 до В).

Сукупність даних одного рядка таблиці (різнорідні да-
ні) є прикладом запису, що у мові УВ називається типом
користувача даних. Масиви і типи даних користувача роз-
міщаються в оперативній пам'яті комп'ютера так само, як
і прості типи.

Сукупність даних певного типу на зовнішньому носії
(дискеті, жорсткому диску, компакт-диску тощо) є фай-
лом. Файл може містити прості дані (наприклад, інфор-
мацію одного стовпця таблиці). При розв'язанні еконо-
мічних задач елементами файла найчастіше бувають за-
писи, тобто дані, що розташовуються в рядках таблиці:
один елемент — один рядок. Крім того, УВ допускає ро-
боту з файлами, у яких елементами є малюнки, мелодії й
інші об'єкти.

Опис і звернення до масивів

Масив — це упорядкований набір однотипних елемен-
тів із одним ім'ям. Наприклад, у таблиці стовпець
найменувань товарів чи стовпець їх цін є масивом. Век-
тори і матриці в математиці подаються масивами в коді
програми мовою УВ.

Кожен елемент масиву має свій номер — індекс. Таких
номерів може бути декілька. Кількість різних індексів ви-
значає вимірність масиву. Бувають масиви одновимірні
(вектори), двовимірні (матриці), тривимірні і т. д. Кожен
індекс може набувати різних значень з визначеного діапа-
зону. Мінімальне .Л/щіп і максимальне N^1^ значення діа-
пазону зміни індексу називаються граничною парою. На-
приклад, для одновимірного масиву цін, поданих стовп-
цем (табл. 1.32), індекс може змінюватися в межах від
^тіп = 1 ДО ЛГтах = 3.

Кількість різних значень індексу визначає кількість
елементів К в масиві. Так, для одновимірного масиву

Л ~~ Л»тах ~~ ^*тіп ' *••
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Якщо масив багатовимірний, то кількість елементів у ньо-
му визначається добутком кількості значень #; по кожному
індексу. Тут і — 1, 2, ..., т, де т — вимірність масиву.

Якщо в коді програми описано масив, то при її виконан-
ні виділяється неперервна ділянка оперативної пам'яті. У ній
розміщаються всі елементи масиву. Обсяг зайнятої пам'яті
залежить від кількості елементів масиву та їх типу.

Описування одновимірного масиву здійснюється опе-
ратором Віт у два способи:

1) Піт Ім'я_змінної(Мтах) [<А$ Тип_елементів>]
2) Оіт Ім'я_змінної(№піп То Птах) [<Аз Тип_елементів>]

У першому випадку вважається, що Л^тіп = 0. Якщо по-
трібно, щоб нижня межа діапазону зміни індексу у всіх
масивів, описаних першим способом, була не 0, а 1, то перед
першою процедурою коду потрібно помістити оператор

Орсіоп Вазе 1

У цьому разі верхня межа буде визначати кількість
елементів у масиві.

Наприклад, масив цін із табл. 1.32 можна описати так:

1) Віт сигЦіна(2) Аз Сиггепсу
2) ОрЬіоп Зазе 1

Віт сигЦіна(З) Аз Сиггепсу
3) Оіт сигЦіна(1 То 3) Аз Сиггепсу

Якщо масив багатовимірний, то в круглих дужках че-
рез кому вказують діапазони зміни кожного індексу. На-
приклад, якщо потрібно подати ціни трьох товарів за ко-
жен місяць другого півріччя (місяці з 7 до 12 включно),
то описати цей масив можна такими операторами:

Орїіоп Вазе 1
Оіт сигЦіна2Півріччя(3, 7 то 12) Аз Сиггепсу

Доступ до елемента масиву здійснюється за допомогою
імені масиву й індексу. Як індекс може вживатися вираз.

Наприклад, середню ціну кожного товару за друге пів-
річчя можна обчислити в такий спосіб:

Гог іпІТовар = 1 То З
сигЗ = О
Гог іпШісяць = 7 То 12

сиг 5= сигЗ + сигЦіна2Півріччя(іп(;Товар, іпШісяць)
Мехі; іпШісяць
сигЦіна(іп(:Товар) = сигЗ / 6

^ехі: іпІТовар
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Зі сказаного вище випливає, що використання масиву
доцільне в тих випадках, коли потрібно однаково обробля-
ти певну кількість змінних одного типу. Тоді достатньо
застосувати оператор циклу, в тілі якого вказується група
операторів для оброблення однієї змінної з індексом. Як-
би використовувався не масив, а набір простих змінних, і
для оброблення кожної змінної потрібно було в коді писа-
ти групу операторів, то таких груп було б стільки, скільки
змінних є у наборі.

Динамічні масиви

Розглянуті вище масиви, розміри яких були визначені
на самому початку і не змінювалися в процесі виконання
програми, називаються статичними. На відміну від них
динамічні масиви можуть змінювати свої виміри і навіть
вимірність у процесі виконання програми. Для цього ма-
сив спочатку визначається звичайним способом. Краще в
дужках спочатку не задавати ніяких діапазонів. Можна,
наприклад, перед першою процедурою коду (секція Сепегаї
Весіагаїіопз) указати:

Віт сигЦіна() Аз Сиггепсу

Потім перед першим використанням масиву переви-
значити його розміри і вимірність за допомогою операто-
ра КеВіт, що має такий же вигляд, як і оператор Біт. Але
в операторі КеВіт тип елементів масиву можна не вказу-
вати, тому що він був заданий в операторі Віт. Наприклад,
можна перевизначити масив цін у такий спосіб:

КеВіт сигЦіна(іпІКілТов)

У цьому прикладі іпІКілТов — змінна, що задає кіль-
кість товарів, її значення визначалося під час виконання
програми до оператора КеВіт.

Якщо в ході подальшого виконання програми потрібно,
щоб масив цін розглядався як двовимірний (товари і міся-
ці), то його можна ще раз перевизначити в такий спосіб:

КеВіт сигЦіна(іпШ.лТов, 1 То12)

При перевизначенні масиву дані, що зберігаються в ньо-
му, можуть втратитися. Щоб запобігти цьому, в операторі
КеВіт потрібно використовувати ключове слово Ргезегуе,
наприклад:

КеВіт Ргезепге сигЦіна(іпИКілТов, 7 То 12)
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У цьому разі ціни товарів, що зберігалися раніше у
масиві сигЦіна, після останнього перевизначення будуть
сприйматися як ціни товарів у першому місяці півріччя, а
ціни в інших місяцях визначатимуться пізніше.

Після того як роботу з динамічним масивом закінче-
но, бажано звільнити пам'ять, яку він займав. Це викону-
ють за допомогою оператора очищення пам'яті, що має
вигляд:

Егазе Ім'я [, Ім'я] ...

де Ім'я — це ім'я масиву.
Наприклад, для звільнення пам'яті, що виділялася під

масиви сигЦіна й іпіКількість, потрібно використати
оператор

Егазе сигЦіна, іписількість

Використання масивів при розв'язанні
економічних задач

Постановка задачі. Вибрати в прайс-листі, що містить
./V товарів (А^ = 5), товари з потрібною ціною.

Економіко-математична модель. Вивести назви това-
рів, у яких

Ціна; = Цінап, і = 1, 2, ..., N1

де Цінаг — ціна і-го товару;
Цінап _ потрібна ціна;
N — кількість товарів.
Алгоритм розв'язання задачі. Розв'язання задачі має

два етапи:
1) введення даних прайс-листа (назви і ціни всіх това-

рів);
2) пошук товарів з потрібною ціною і виведення їх

назв із підрахунком кількості.
Алгоритм вибору товарів із потрібною ціною наведено

на рис. 1.107.
Структура даних. Оскільки інформація про товари (назви

та ціни) обробляється після введення даних усього прайс-
листа, то в програмі використовуються два масиви даних —
назви товарів і їх ціни. Масив назв призначений для збе-
реження текстових даних, тому він має ім'я зігНазва, а
масив цін — для даних грошового типу, відповідно, його
ім'я — сигЦіна.
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Введення
Цінап

Виведення
«Товари з

ціною», Цінап

Рис. 1.107. Алгоритм вибору товарів \з потрібною ціною
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Ціна, за якою здійснюється вибір товарів (Цінап), пода-
ється змінною грошового типу і має ім'я сигПотрібна_Ціна.

Для визначення номера товару (назви і ціни), з яким
виконуються дії в поточний момент, служить змінна ціло-
го типу і.

Кількість знайдених товарів записується в змінну й,
що також належить до даних цілого типу. Кількість усіх
товарів відома заздалегідь і не змінюється в процесі робо-
ти з додатком. Тому вона подана константою N.

Використані дані наведено в табл. 1.34.

Використані дані
Таблиця 1.34

Реквізит

N

і

її
Назва,

Ціна;

Ціна„

Ім'я

N

і

Ь

вігНазва(і)

сигЦіна(і)

СигПотрібна Ціна

Призначення

Кількість усіх товарів

Номер поточного товару

Кількість знайдених товарів

Назва і-го товару

Ціна і-го товару

Ціна, яку мають відібрані товари

Інтерфейс із користувачем. Оскільки в додатку немає
простих даних, що вводяться і відносяться до всієї задачі, то
у формі немає текстових полів. Результат також є не одним
значенням, а складається з назв, кількість яких заздалегідь
не відома. Тому форма не має написів. Командні кнопки
зміщено вправо, оскільки результат у ній виводиться у фор-
му, починаючи з лівого верхнього кута (рис. 1.108).

РИС. 1.108. Форма для розв'язання задачі
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Розв'язання задачі відповідно до алгоритму склада-
ється з двох етапів, для активізації кожного з яких слу-
жать командні кнопки «Введення даних» і «Пошук».

Код проекту. Процедури, якими послуговуються для
оброблення подій «Клацання на кнопках «Введення да-
них» і «Пошук», подано нижче:

Орїіоп Ехр1ісі£ 'Явний опис змінних
Орїіоп Вазе 1 'Нумерація елементів масиву з 1

СопзЬ N = 5 'Кількість усіх товарів
'Опис масивів для всіх процедур форми
Оіт зігНазва(М) Аз ЗЬгіпд,
сигЦіна(М) Аз Сиггепсу

'Введення вхідних даних
5иЬ стйВведення_даних_С1ісІ<()

Піт і Аз ІпЬедег 'Номер поточного елемента масиву

'Очищення форми від попередніх даних,
'виведених оператором РгіпЬ
СІ5

'Введення даних
Гог і = 1 То N
зігНазва(і) = Іпри£Вох( "Введіть назву товару",
5Сг(і) + "-й товар")
сигЦіна(і) = ССиг (ІприОЗох ("Введіть ціну товару",
5іг(і) + "-Й товар"»

Нехі: і
Епсі 5иЬ

'Пошук товарів із потрібною ціною
Рг̂ а(:е 5иЬ стсШошук_С1іс1<()
Оіт сигПотрібна_Ціна Аз Сиггепсу, _
і Аз Іпіедег,
)с Аз Іпіедег

'Введення потрібної ціни
сигПотрібна_Ціна = ССиг (ІприїВох( "Введіть потрібну ціну",
"Ціна товару") )

'Виведення заголовка результату
РгіпС "Товари з ціною" 4 ГоппаС(сигПотрібна_Ціна, "0.00 грн.") & ":"

1с = 0 'Кількість знайдених товарів

'Перегляд і виведення назв із потрібною ціною
Гог і = 1 То N
І£ сигЦіна(і) = сигПотрібна_Ціна ТЬеп

Ргіпі зІгНазва(і)
1с = 1с + 1 'Підрахунок кількості знайдених товарів
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Епсі Й
N6X1 і

І£ 1с = 0 ТЬеп Ргіпі: "Немає"
Ргіпі: " "

Епсі 5иЬ

Реалізація проекту. Для реалізації проекту потрібно:
1) запустити на виконання УВ для створення нового

проекту;
2) задати заголовок та ім'я форми;
3) у формі створити дві кнопки — «Введення даних»

і «Пошук»;
4) у вікні коду в розділі загальних описів (Сепегаї

Весіагаііопз) ввести оператори

Ор!:іоп Вазеї
Сопзі: N=5
Піт з1;гНазва(М) Аз ЗІІгіпд,

сигЦіна (N1 Аз Сиггепсу

5) у вікні форми двічі клацнути на кнопці «Введення
даних» і ввести тіло коду процедури оброблення події кла-
цання на цій кнопці, а потім виконати аналогічні дії для
кнопки «Пошук»;

6) зберегти форму і проект у папці на диску В:.
Аналіз проекту. У коді додатка слід строго дотриму-

ватися дисципліни явного описування змінних. Вона за-
безпечується наявністю оператора

Ор£іоп Ехр1ісі(;

у розділі загальних описів. Тут же розташовано опис ма-
сивів даних зігНазва і сигЦіна, оскільки ці масиви вико-
ристовують в обох процедурах.

Кожний масив складається з N елементів, де N — кон-
станта. Вона визначена в операторі Сопе!, що у даному
випадку має передувати оператору опису масивів Віт. З
цієї причини, а також тому, що N використовується в обох
процедурах, оператор

Сопз£ N=5

поміщено у розділі загальних описів.
Для того щоб нумерація елементів масивів починала-

ся не з нуля, а з одиниці, у розділі загальних описів запи-
сано оператор

Орїіоп Вазеї
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Змінні, що використовуються як лічильники в опера-
торах циклу Гог, прийнято описувати як локальні. Тому
змінну і описано не в розділі загальних описів, а в кожній
процедурі окремо.

Для введення масивів даних назв товарів та їх цін у
процедурі оброблення події «Клацання на кнопці «Вве-
дення даних» використовується функція ІприІВох. Ця ж
функція застосовується для введення значення ціни, за
якою відбираються товари з прайс-листа в процедурі об-
роблення події «Клацання на кнопці «Пошук».

У цій процедурі є цикл для перегляду всіх цін і порів-
няння з потрібною ціною. Якщо значення ціни товару збі-
гається з потрібною ціною, то відразу ж у форму виво-
диться назва цього товару.

Порівняння цін виконується оператором К, а виведен-
ня — оператором Ргіпі,, що записаний на гілці Тпеп. Тут
також збільшується значення лічильника кількості знай-
дених товарів Н. Перед початком перегляду (перед цик-
лом) & дорівнює нулю.

Якщо після закінчення перегляду списку цін виявиться,
що А, як і раніше, дорівнює нулю, то це означає, що товарів
із потрібною ціною в списку немає. Про це видається від-
повідне повідомлення наприкінці процедури.

Отже, після клацання на кнопці «Пошук» у формі з'яв-
ляється інформація про товари із заданою ціною. Якщо
ще раз клацнути на цій же кнопці і задати значення ін-
шої потрібної ціни, то нижче виведуться результати дру-
гого пошуку і т. д.

Якщо ж буде потрібно виконати новий пошук із на-
ступним прайс-листом, попередньо не закриваючи форми,
то бажано очистити її від результатів попередніх пошу-
ків. Для цього послуговуються оператором Сіз у процеду-
рі стсіВведення_даних_СІісН перед введенням інформа-
ції з нового прайс-листа.

Зі схеми алгоритму видно, що дані по всіх товарах (на-
зва і ціна) обробляються однаково. Тому в програмі вико-
ристано не набори простих змінних рядкового і грошово-
го типів, а масиви даних цих типів. Доступ до кожного
елемента масивів здійснюється за індексом.

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. Результати розв'язання задачі наведено на рис. 1.109.

Тут було використано дані, наведені в табл. 1.35. По-
шук виконувався для цін 0,40 грн. (знайдено товари трьох
видів), 0,50 грн. (знайдено товари двох видів) і 0,60 грн.
(не знайдено жодного виду товару).
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Товари г цйвю !Ш гри,:
Зишг

Товари а и»ю» 9.ЛО грЛ'
Рцчка
Олеець

даних

Товари в айж(Й,«0 гра,;

Рис. 1.109. Результати пошуку товарів
із потрібними цінами

Таблиця 1.35

Прайс-лист

Наймену-
вання

Ручка

Зошит

Олівець

Лінійка

Гумка

Ціна,
грн.

0,40

0,50

0,40

0,50

0,40

Масиви елементів керування

Призначення і створення масивів
елементів керування

Якщо у формі є група однотипних елементів керу-
вання, що обробляються однаково, то їх можна подати у
вигляді масиву елементів керування. На практиці най-
частіше масиви можуть створюватися з текстових полів,
перемикачів чи галочок, поруч із якими є відповідні на-
писи. Якщо форма має кілька різних груп елементів ке-
рування, то кожна з них міститься в елементі керуван-
ня «рамка».

Щоб отримати масив елементів керування, досить ство-
рити один елемент і відповідний йому напис, скопіювати
їх у буфер обміну, а потім вставити стільки разів, скільки
елементів потрібно мати. При першому вставленні УВ ви-
дає повідомлення про те, що вже існує елемент із таким
ім'ям, із запитанням, чи потрібно створити масив. На цей
запит потрібно відповісти ствердно. Наступні вставки та-
ким запитом вже не супроводжуються.

Якщо масив елементів керування передбачається роз-
містити в рамці, то спочатку створюють рамку, а потім
масив.

Елементи керування в масиві нумеруються автоматично,
починаючи з нуля. Номер елемента в масиві записується
у властивості Іпсіех цього елемента. Головною перевагою
масиву елементів керування є те, що достатньо мати одну
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процедуру оброблення подій для всіх елементів керуван-
ня групи. Щоб створити таку процедуру, треба двічі клац-
нути на будь-якому її елементі й до вікна коду, що з'яви-
лося, після заголовка процедури ввести її тіло.

На відміну від простого елемента керування, в заголовку
процедури оброблення події елемента керування, що вхо-
дить у масив, у дужках зазначено параметр Іпйех. Його
можна використовувати тоді, коли оброблення події зале-
жить від номера елемента в масиві. Наприклад, якщо в
групу зібрано перемикачі, то залежно від обраного пере-
микача розрахунки будуть виконуватися за різними фор-
мулами з використанням оператора Зеїесі; Сазе (рис. 1.110).

Оплата праці

Рис. 1.110. Масив елементів керування типу «Група перемикачів»

Для оброблення події вибору перемикача в такій групі
можна скористатися процедурою, наведеною нижче:

РгіуаЬе ЗиЬ ор£ФормаОплати_С1іс)<(Іпсіех Аз Іпїедег)
Зеїесі: Сазе Іпсіех
Сазе О

сигЗарплата = сигРозцінка * іпІВиробіток
Сазе 1
сигЗарплата = сигРозцінка * іпШфобіток + сигПремія
Сазе 2
сигЗарплата = сигРозцінка * іпіНорма +
(сигРозцінка + сигНадбавка) * (іпСВиробіток - іпіНорма)
Епсі Зеїесі:

Епсі 5иЬ

У прикладі масив перемикачів має ім'я оріФормаОп-
лати.
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Застосування масиву елементів керування
при розв'язанні задачі планування

Постановка задачі. Цех підприємства за тиждень має
досягти певного значення обсягу випуску випуску про-
дукції. Скласти план діяльності цеху на зазначений
строк.

Економіко-математична модель. За заданим значен-
ням показника діяльності підприємства за тиждень (По-
трібно) необхідно підібрати значення планового показ-
ника на кожний день роботи (Планг), щоб виконувалася
рівність

Потрібно = Разом,

де Разом = Плані + План2 + ... + План7.
Алгоритм розв'язування задачі. Розв'язування задачі

в найпростішому випадку складається з двох етапів:
1) введення необхідного значення показника і плано-

вих значень по днях тижня;
2) обчислення суми планових значень і виведення ре-

зультату порівняння з необхідним значенням.
Якщо отримане на другому етапі значення суми пла-

нових показників по днях тижня збігається зі значенням,
яке задано на першому етапі, то задача вважається розв'я-
заною. В іншому випадку обидва етапи можуть повторю-
ватися кілька разів.

Другий етап виконують за алгоритмом, наведеним на
рис. 1.111.

Структура даних. Оскільки кількість вхідних даних
(Потрібно і План,) не змінюється (змінюються тільки зна-
чення) і вона невелика (8 = 1 + 7), то їх можна подати у
вигляді текстових полів форми (План — масив текстових
полів, Потрібно — просте текстове поле).

Результати обчислень Разом і Відхилення виводяться
у форму у вигляді написів, тому вони мають імена ІЬІРа-
зом і ІЬІВідхилення.

Величини Разом і Потрібно часто використовуються в
обчисленнях. Щоб щоразу не перетворювати значення
ІхіПотрібно і ІЬІРазом з рядкового в числовий тип даних,
поряд з елементами керування в коді застосовують змінні
8п§Потрібно і зпдРазом типу 8іп£Іе.

Для обчислення суми планових показників по днях
тижня використовується ціла змінна і типу байт (обрано
найкоротший цілий тип, бо відомо, що 1 < і < 7).

Використані в додатку дані подано в табл. 1.36.
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Разом > Потрібно^ <^ Разом > Потрібно

' Виведення
«Недовиконання»/

' Виведення
«Перевиконання»,

Відхилення =
ІРазом — Потрібно)

Виведення
Відхилення

( Кінець ^

Рис. 1.111. Схема алгоритму виконання другого етапу
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Використані дані
Таблиця 1.36

Реквізит

Потрібно

Потрібно

План;

і

Разом

Разом

Відхилення

Відхилення

Ім'я

іхіПотрібно

8П£Потрібно

іхіПлан(ї)

і

ІЬІРазом

вп§Разом

ІЬІВідхилення

іхіВідхилення

Призначення

Необхідне значення показника
(елемент у формі)

Необхідне значення показника
(змінна в коді)

Планове значення показника у і-й
день (масив елементів у формі)

Номер дня тижня

Сума планових значень по днях
(елемент у формі)

Сума планових значень по днях
(змінна в коді)

Текстова інформація про результат
порівняння («Перевиконано»,
«Недовиконано», «Норма»)

Числова інформація про результат
порівняння

Інтерфейс із користувачем. Задачу розв'язують за до-
помогою форми з одним простим текстовим полем ІхіПо-
трібно і масивом текстових полів ІхіПлан (рис. 1.112).
До цих текстових полів вводять відповідні вхідні дані.
Результати розрахунків виводяться на ділянці написів
ІЬІРазом (сума планових значень по днях тижня) і ІЬІВід-
хилення (текстова інформація про результати порівняння
величин Потрібно і Разом), а відповідне числове значен-
ня — у текстове поле іхіВідхилення.

Оскільки форма не має командних кнопок, то процес
обчислення і виведення результату запускається подіями
в полях введення вхідних даних — виходом із текстового
поля іхіПотрібно після введення вхідних даних (подія
втрата фокуса — ЬозїГосиз) і зміни в планових даних по
будь-якому дню тижня (подія — Спап0е).

В останньому випадку обрано подію СКап£е, оскільки з
початку планування вхідні дані по днях тижня ще не вве-
дено (планові значення дорівнюють нулю) і в процесі пла-
нування вони змінюються. Додаток реагує на кожну зміну
планових показників, виводячи відповідні значення їх су-
ми і відхилення від потрібного значення.

Числове значення відхилення дає уявлення про те, яку
величину показника треба ще розподілити чи, навпаки, —
на яку зменшити.
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Для більшої виразнос-
ті якісну характеристику
стану процесу планування
(слова « Перевиконання »,
«Недовиконання» і «Нор-
ма») виводять на відповід-
ному тлі (жовтому, черво-
ному чи зеленому).

Код програми. Для ре-
алізації задачі планування
в коді потрібно предбачи-
ти оброблення таких двох
подій:

1) втрату фокуса текс-
товим полем іхіПотрібно;

2) зміну будь-якого
значення в масиві тексто-
вих полів іхіПлан.

Причому оброблення
обох подій виконується
однаково — відповідно до
схеми алгоритму, поданої
на рис. 1.111. Тому для об-
роблення першої події

складається процедура за схемою алгоритму, а тіло дру-
гої процедури є викликанням першої. Тексти цих проце-
дур подано нижче:

Орііоп ЕхрІісіС
'Обчислення відхилення заданого плану на тиждень
'від потрібного значення показника

РгіуаСе ЗиЬ £х£Потрібно_Ьо5І:Госи5()

Піт зпдРазом Аз Зіпдіе 'Сума плану по днях
Оіт зпдПотрібно Аз Зіпдіе 'Необхідне значення
Оіт і Аз Ву£е 'Номер дня тижня

'Обчислення суми планових значень по днях тижня
зпдРазом = О
Гог і = 1 То 7

зпдРазом = зпдРазом + С5пд(І:х£План(і - 1 ) )
Мехі і

! 4», Календарне п л а н у в а н н я ШШЮІ

ї

^^^і ї
Пн )0

Вт |о

ОР. )о
* |0

пт }0

ОЙ }й

На |о

Развм - - ' - ї

.ї
1 . . . . .

. - , . - , -і . - . > . .>.. . -..-!. . . .<Л ...... --.. - г -. - •

Рис. 1.112. Форма для розв'я-
зання задачі планування

'Виведення на форму
ІЬІРазом = Гогта(:( зпдРазом, "0.00")

'Підготовка до використання в обчисленнях
зпдПотрібно = С5пд(£х1;Потрібно)
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'Виведення повідомлення про відхилення
Н зпдРазом > зпдПотрібно Тпеп
ІЬІВідхилення = "Перевиконано"
ІЬІЗідхилення.ЗасКСоїог = уЬУеІІои

Е1зеІ£ зпдРазом < зпдПотрібно Тпеп
ІЬІВідхилення = "Недовиконано"
ІЬІВідхилення. Вас'ІсСоїог = уЬКесі

Еізе
ІЬІВідхилення. ВасІсСоїог = уЬСгееп
ІЬІВідхилення = "Норма"

Епй її

'Обчислення і виведення величини відхилення

ЬхіВідхилення = АЬз(зпдРазом - С5пд(£хг,Потрібно))
Епсі 5иЬ

'Ті ж дії, що й у попередній процедурі,
'але при зміні планового значення в будь-який день
Ргіуаіе 5иЬ £х(:План_Спапде (Іпсіех Аз Іп£едег)
г,хгЛотрібно_Ьо5ії'осиз
Епсі 5иЬ

Реалізація проекту. Для реалізації проекту слід вико-
нати такі дії:

1) для створення нового проекту запустити на вико-
нання УВ;

2) задати заголовок форми та її ім'я;
3) для введення потрібного значення показника ство-

рити текстове поле іхіПотрібно і напис до нього;
4) для контейнера даних по днях тижня створити рам-

ку їгПлан_на_кожен_день такого розміру, щоб у ній по-
містився масив текстових полів із семи елементів;

5) для введення планових значень по днях тижня ство-
рити в рамці текстове поле іхіПлан і напис ІЬІПн (для поне-
ділка) до нього. Властивості Техі для поля іхіПлан надати
значення нуль. Скопіювати пари цих елементів у буфер, а
потім вставити їх із буфера в рамку. При вставленні підтвер-
дити запит УВ щодо створення масиву елементів. Потім ще
п'ять разів зробити вставки з буфера. Таким чином у рамці
з'явиться сім текстових полів із відповідними написами (за-
головками написів стануть назви днів тижня);

6) для виведення суми планових значень по днях тиж-
ня (величина Разом) створити під рамкою два написи на
одному рівні — лівій властивості Сарііоп задати значен-
ня Разом, а для правої встановити значення таких влас-
тивостей:
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1Ь1 Разом
Сарііоп: пусто
ВогсІегЗЬуІе: 1

7) щоб мати змогу вивести текстову і числову інфор-
мації про відхилення суми планових значень від потріб-
ної величини показника, під попередньою парою написів
створити текстове поле з написом ліворуч від нього. Уста-
новити значення таких властивостей напису:

Нате : ІЬІВідхтення
СарЬіоп: пусто

Для текстового поля встановити значення таких влас-
тивостей:

Нате: їх [Відхилення
Техі : пусто

8) для створення процедури оброблення події «Втрата
фокуса текстовим полем іхіПотрібно» двічі клацнути
на цьому полі, у полі зі списком <Ргосео!.иге> вибрати
подію ЬозІРосиз і ввести тіло процедури;

9) для створення процедури оброблення події «Зміна
значення в масиві текстових полів їхіПлан» двічі клац-
нути на будь-якому текстовому полі масиву елементів ке-
рування іхІПлан і в заготовку процедури скопіювати ім'я
попередньої процедури іхіПотрібно_ЬозіРосиз;

10) зберегти форму і проект у папці на диску В:.
Аналіз проекту. Для обчислення суми планових зна-

чень по днях тижня в коді використовується оператор цик-
лу з лічильником, що змінюється від 1 до 7. Оскільки
нумерація елементів масиву текстових полів іхіПлан по-
чинається не з одиниці (як лічильник циклу), а з нуля, то
в тілі циклу при зверненні до елементів масиву індекс на
одиницю менший, ніж лічильник (іхіПлан(і-1)).

Залежно від результату порівняння підсумкового зна-
чення з необхідним текстова інформація може подавати-
ся на тлі відповідного кольору. Колір тла задається опе-
ратором присвоєння властивості кольору тла потрібної
константи середовища УВ. Наприклад:

ІЬІВідхилення .Вас)<Со1ог=уЬУе11ом

Виводячи числове значення величини відхилення, не
потрібно вказувати знак (+, -), тому при його обчисленні
використовується вмотивована функція АЬз, що повертає
абсолютне значення аргументу.
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Посилання в процедурі іхІПлан_С1гап§е на ім'я про-
цедури іхіПотрібно_Ьо8іРосиз означає, що процедура
іхіПлан_СНап@е буде виконувати ті ж дії, що й процедура
іхіПотрібно_Ьо8іРосиз.

У додатку прийнято використовувати стратегію негай-
ного реагування на значення, що вводяться. У цьому додат-
ку можна було б застосовувати й іншу стратегію — робити
розрахунки тільки після закінчення введення даних по всіх
днях тижня. Тоді потрібно було б додати у форму командну
кнопку, клацання на якій запускало б процес обчислень.

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. Цех отримав замовлення на виготовлення 100 000 кан-
целярських скріпок, яке треба виконати за тиждень.

Для складання календарного плану роботи цеху вико-
ристано розроблену програму. На рис. 1.113 подано один
із можливих варіантів плану.

єІйЯИВд^Н

Плагі Не кожен
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Вт
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Чг

Й?
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Рис. 1.113. Варіант календарного плану

У ньому передбачено один вихідний — неділю. План
складено з незначним запасом (5000 шт.), зважаючи на
можливість браку в межах 5% від замовлення.
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Тип даних користувача

Визначення і звернення

Тип даних користувача (изег-о1е£іпесі іурез) є об'єд-
нанням фіксованої кількості елементів, що називають-
ся полями. На відміну від масивів поля можуть мати
різні типи. Крім того, доступ до них здійснюється не за
індексом, а за ім'ям. Кожне поле в типі даних користу-
вача визначається ім'ям і типом. За допомогою імені
поля вказується потрібний елемент. Тип даних корис-
тувача визначають за допомогою ключового слова Туре
у такий спосіб:

Туре Ім'я_типу
Елементі [([Вимірність])] Аз Тип
[Елемент2 [(Вимірність])] Аз Тип

Епсі Туре

Змінна типу даних користувача описується в опера-
торі Віт.

Приклад визначення типу даних користувача:

Туре Місце
зЬгКраїна Аз 5Ьгіпд*10
зїтМісто Аз 5£гіпд*15

Епсі Туре
Туре Товар

зігНайменування Аз 5ігіпд*20
ийІВиробник Аз Місце
сигЦіна Аз Сиггепсу
іпЬКількість Аз ІпСедег

Епсі Туре
Віт шіШеблі Аз Товар

У цьому прикладі тип даних користувача Товар міс-
тить як елемент інший тип даних користувача — Місце.

П р и м і т к и
1. Поля рядкового типу в типі даних користувача можуть
мати тільки фіксовану довжину (наприклад, 81гіп£*10 скла-
дається з десяти символів).
2. В іменах змінних типу даних користувача використову-
ється префікс исИ (іноді ивг).
3. Тип, що використовується як елемент в іншому, складні-
шому, типі, необхідно описати до його використання.
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Поля змінної типу даних користувача можуть вжива-
тися в різних операторах коду так само, як і прості змінні.
Звернення до них подібне до властивостей об'єктів (з ви-
користанням крапки після імені змінної).

Приклад використання полів змінної типу даних ко-
ристувача:

игіШеблі . зЬгНайменування = "Стіл"
ийШеблі.ийїВиробник.зЬгМісто = "Харків"
сигВартість = исіШеблі . сигЦіна * исіШеблі . ігЛКількість

Оператор приєднання \МІп

Часто виникає потреба звертатися до полів тих самих
змінних типу даних користувача в невеликому фрагменті
коду процедури. Для того щоб раз по раз не повторювати
імена таких змінних, використовують оператор приєднан-
ня і̂і;п, який має такий вигляд:

<змінна>
[<оператори>]

Епсі

Усередині оператора "Шіп можна звертатися до полів
змінної типу даних користувача тільки за допомогою іме-
ні, перед яким ставиться крапка.

Приклад використання оператора \УІі1І:

ИіОІ ши Меблі
, зІгНайменування = "Стіл"
.исИІВиробник.зігМісто = "Харків"
сигВартість = .сигЦіна * . іпіКількість

Епсі Иііп

П р и м і т к а
Оператор \І\ГіШ має ширше призначення. У його заголовку,
крім змінних типу даних користувача, можуть вживатися
будь-які об'єкти УВ для посилань у тілі на сімейства, об'єк-
ти, властивості і методи.

Приклад застосування оператора ̂ ііЬ до об'єкта тек-
стове поле іхІВартість:

Иі(± ІхїЗартість
.ТехИ = "О" 'Початкове значення
.ЕпаЬІей = Тгие 'Недоступний
.ВасІсСоїог = V^С^ееп 'Колір тла

Епсі ИііЬ
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Файли

Призначення файлів

Якщо файл розглядати як єдиний інформаційний об'-
єкт, то він є іменованою сукупністю даних на диску чи
іншому носії інформації.

Важливе значення файлів пояснюється трьома причи-
нами:

1) будь-який процес може пов'язуватися зі своїм ото-
ченням тільки за допомогою файлів. Якби додаток щоразу
обробляв одні й ті ж дані, то сенсу в такому додатку не бу-
ло б. Додатки створюються, як правило, для оброблення ве-
ликої кількості комплектів даних (реалізується властивість
масовості алгоритму), тобто при кожному запуску дані нові.
Такі дані надходять у додатки за допомогою файлів;

2) процеси зазвичай тривають недовго: додаток заван-
тажується в оперативну пам'ять і виконується, а далі
пам'ять надходить у розпорядження іншого. Якщо дода-
ток не змінює жодного файла під час своєї роботи, ефект
буде таким, ніби він зовсім не виконувався (тобто має міс-
це така властивість алгоритму, як результативність);

3) файли можуть зберігати набагато більше інформа-
ції, ніж оперативна пам'ять комп'ютера, тому вони лежать
в основі баз данних.

Однотипні файли можуть оброблятися одним додат-
ком. Наприклад, якщо відомі результати роботи робітни-
ків цехів і ці результати записано в різні файли (Цехі.ааі,
Цех2.ааі і Цехб.ааі), то зарплату для цих цехів можна
нараховувати одним додатком Зарплата. Цей додаток
при першому запуску обробляє файл Цехі.ааї, при друго-
му — файл Цех2.ааі і т. д.

Для універсальності роботи додатка розглядають два
поняття — файл, що містить конкретні дані, і канал введен-
ня/виведення, яким ці дані передаються із зовнішнього но-
сія в додаток і навпаки. Для зв'язку додатка з файлом
спочатку встановлюють певний канал введення/виведення,
а потім, незалежно від конкретних даних (наприклад, прі-
звища робітника), у додатку описують процес оброблення
окремих етапів нарахування заробітної плати для даних,
що надходять цим каналом.

Завдяки наявності каналів одним додатком можна об-
робляти кілька файлів. І навпаки, один файл можна оброб-
ляти різними додатками, у яких зазначено різні канали.
Наприклад, інформація, що зберігається у файлі ЦехІЛаі,
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може оброблятися додатками бухгалтерії (для нарахуван-
ня зарплати), планово-економічного відділу (для визначен-
ня відсотка виконання плану в цілому і кожним робітни-
ком), а також відділу кадрів (для визначення пропусків
робочих днів).

Канал введення/виведення визначається номером у ді-
апазоні від 1 до 511 і призначається файлу під час його
відкриття.

Якщо в додатку використовується кілька каналів, то
для визначення номера першого вільного каналу можна
скористатися вмонтованою функцією ГгееГіїе, звернення
до якої має вигляд:

ГгееГіїе [(НомерДіапазону)]

де НомерДіапазону — необов'язковий параметр, що до-
рівнює 0 (за умовчання) або 1. Якщо НомерДіапазону
дорівнює 0, то функція ГгееРіїе повертає номер вільного
каналу з діапазону 1—225, а якщо — один, то з діапазо-
ну 256—511.

Наприклад, для вибору номера каналу з першого діа-
пазону можна скористатися оператором

іп£8ільнийКанал=ГгееГі1е()

Номер каналу введення/виведення в літературі ще на-
зивається дескриптором файла.

Операції з файлами

Після відкриття файла з ним можна виконувати різні
операції — читати з нього інформацію чи, навпаки, запи-
сувати в нього дані. Операції введення/виведення закін-
чуються при закритті файла. Після закриття файл можна
перейменувати, скопіювати і видалити.

Напрямок передавання даних (читання чи записуван-
ня) визначається щодо оперативної пам'яті: читання —
це передавання даних із файла в оперативну пам'ять, а
записування, навпаки, — з оперативної пам'яті у файл.

По відкритті файла покажчик файла встановлюється
на початок першого запису. Під час читання запису дані
копіюються в оперативну пам'ять, а покажчик файла пе-
реміщається на початок наступного запису. При запису-
ванні у файл дані з оперативної пам'яті копіюються у
файл у поле запису, на початку якого знаходиться покаж-
чик файла.
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На відміну від масиву, у якому кількість елементів
задається заздалегідь, у файлі кількість записів довіль-
на. Вона попередньо не задається й обмежується тільки
розмірами диска. Наприкінці файла (після останнього
запису) операційна система поміщає маркер кінця фай-
ла. Нові записи додаються у файл після останнього запи-
су, при цьому маркер кінця файла відсувається далі. Спро-
ба прочитати запис після кінця файла призводить до по-
милки.

Для визначення кінця файла вживається функція
ЕОГ(п), де п — номер каналу введення/виведення. За її
допомогою можна визначити, чи досягнуто кінця файла.
Якщо «Так», то значенням функції є Тгие, в протилежному
випадку — Гаїзе. Назва функції є абревіатурою англійсь-
кого словосполучення «Епсі О£ Рііе» (кінець файла).

Режими доступу

Дані можна передавати в одному з трьох режимів:
• послідовно (8е^иепі;іа1);
• довільно (Капсіот);
• двійковими даними (Віпагу).
Послідовний доступ розміщує елементи (записи) у файлі

за принципом «наступний після попереднього». У такій
послідовності елементи з файла і читаються — спочатку
перший, потім другий, далі третій і т. д. Двадцять перший
елемент можна прочитати тільки після двадцятого. По-
слідовний доступ найчастіше застосовується для роботи з
текстовими файлами, тобто файлами, елементи яких запи-
сано у вигляді символів. Кожний елемент може мати до-
вільну довжину. Тому вони розділяються спеціальним сим-
волом. Дії в режимі послідовного доступу подібні до робо-
ти з аудіозаписами на касеті в магнітофоні.

На відміну від магнітофона, записи на грамплатівках
чи компакт-дисках можуть відтворюватися в послідовно-
сті, яку вкаже користувач. Такий режим доступу до да-
них називається довільним. У ньому кожний елемент має
фіксовану довжину і свій номер у файлі. Тому в будь-
який момент можна добратися до потрібного місця на дис-
ку і прочитати звідти інформацію чи, навпаки, записати
дані. Причому під час записування наступні дані не буде
пошкоджено, оскільки довжина кожного елемента є фіксо-
ваною. Як елементи даних у файлах із довільним досту-
пом використовують тип даних користувача.
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Малюнки, аудіо- й відеозаписи, а також готові до вико-
нання додатки зберігаються на дисках у двійковому ви-
гляді. Читаються і записуються такі об'єкти частинами
(блоками байтів). Для роботи з цими даними файл має
бути відкритим у режимі двійкових даних.

Сучасні бази даних мають інформацію всіх трьох ви-
дів. Відомості про те, які дані є в базі (найменування полів
та їх типи), містяться в текстовому вигляді в заголовку
бази даних. Самі дані (значення текстових і числових по-
лів) подаються записами типу даних користувача, а ма-
люнки, кліпи й інші об'єкти — у вигляді двійкових полів.

Оскільки на практиці для економічних додатків най-
придатнішими є дані, що зберігаються у вигляді записів,
детальніше зупинимося на довільному режимі доступу.
Приклади, що тут використовуються, лежать в основі ро-
боти з базами даних економічного характеру.

Файли з довільним доступом

Для роботи з файлом у режимі довільного доступу йо-
го потрібно відкрити оператором Ореп, що має вигляд

Ореп Ім'яФайла Гог Капсіот [Ассезз Операція] [Блокування]
Аз [#] Дескриптор[Ьеп = ДовжинаЗапису]

де ІмяФайла — вираз рядкового типу, що подає ім'я фай-
ла. Наприклад:

"0:\МЕ015\Файли\Ціна.<іа£"
"Ціна.сіаї"

У першому випадку зазначено папку, в якій зберіга-
ється файл Ціна.ааі, а в другому передбачається, що він
зберігається в поточній папці.

Нижче наведено деякі поняття, що стосуються роботи
з файлами з довільним доступом.

Операція — одне з таких значень:
Кеасі (тільки читання),
^гііе (тільки записування),
Кеасі ^гііе (читання і записування).
Якщо операцію не вказано, то мається на увазі Кеасі

А/Угіїе.
Блокування використовується в багатозадачному ре-

жимі (наприклад, у мережі). Забороняє доступ до файла
іншим процесам і може набувати одного з таких зна-
чень:
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Впагесі — файл може використовуватися всіма проце-
сами для читання і записування;

Ьосіс Квасі — заборона читання з файла для інших про-
цесів;

Ьосіі \¥гі1;е — заборона записування у файл для інших
процесів;

Ьосіс Кеасі Д^гіїе — заборона читання і записування
для інших процесів.

Встановлювати параметр блокування зі службовим сло-
вом Ьосіс можна тоді, коли зазначену після слова Ьосіі опе-
рацію у поточний момент не виконує якийсь інший процес.

Дескриптор — вираз цілого типу, що визначає номер кана-
лу введення/виведення для файла, що відкривається (наприк-
лад, 1). Символ «#» перед дескриптором не обов'язковий.

ДовжинаЗапису — вираз цілого типу, що визначає роз-
мір елемента в байтах (наприклад, 25). Часто для задання
довжини запису використовують вмонтовану функцію
Ьеп(х), що визначає розмір аргументу х. При відкритті фай-
ла х вказує ім'я змінної типу даних користувача, що буде
вживатися для роботи з файлом.

Приклади операторів відкриття файлів із довільним
доступом:

Ореп £х!м'я_файла Гог Капсіот Аз І 1 Ьеп= Ьеп (исИІВідомості)
Ореп "Ціна.йаі:" Гог Кашіот Ассезз Кеасі Аз #? Ьеп = 25

У першому випадку відкривається файл, ім'я якого за-
значено в текстовому полі іхіІм'я_файла. Довжина запи-
сів у файлі збігається з розміром змінної типу даних ко-
ристувача исіі.Відомості. Файл відкривається як для чи-
тання, так і для записування, оскільки параметра Ассезз
немає. Для роботи з файлом призначений перший канал
введення/виведення.

У другому прикладі відкривається файл з ім'ям Ці-
на.сіаі, що знаходиться в поточній папці. Передбачається
тільки читати інформацію з нього. Довжина кожного за-
пису — 25 байт. Усі дії з цим файлом виконуватимуться
в другому каналі введення/виведення.

Для записування даних у файл використовують опера-
тор Риі, для читання — оператор С-еі;. Ці оператори мають
вигляд

Риь #дескриптор, НомерЗапису, Змінна
СеС ідескриптор, НомерЗапису, Змінна

Діє оператор РІгЬ так: значення, що зберігається в полі
пам'яті змінної, пересилається з оперативної пам'яті у файл,
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обумовлений дескриптором, і у файлі записується на тім
місці, яке задано номером запису.

Оператор Оеі; має протилежне призначення. Він ука-
зує, що потрібно знайти запис із зазначеним номером у
файлі, що визначений дескриптором, а потім переслати
вміст цього запису з файла в поле, що займає зазначена
змінна в оперативній пам'яті.

Приклади операторів Риі і Оеі:

Риі #1, і, исНІВідомості
Сеі II, і, шііВідомості

У першому випадку здійснюється запис у файл, пов'я-
заний із першим каналом введення/виведення, інформа-
ції, що зберігається в оперативній пам'яті в змінній типу
даних користувача ийіВідомості. Ця інформація запису-
ється у файл на місце з номером і.

У другому випадку відбувається зворотний процес: з
і-го місця у файлі зчитується інформація і пересилається
в оперативну пам'ять у змінну исІіВідомості.

Для закриття файлів використовують оператор Сіове,
що має вигляд:

Сіозе [І] [СписокДескрипторів]

Якщо списку дескрипторів немає, то закриваються усі
відкриті файли.

Приклади оператора Сіозе:

Сіозе # 1,2,5
Сіозе

У першому випадку закриваються тільки файли, для
яких було призначено канали введення/виведення 1, 2 і 5,
а в другому — усі файли.

Для перейменування файла послуговуються операто-
ром Мате, що має вигляд

Мате Стареім'я Аз Новеїм'я

Копіюють файл за допомогою оператора ГіІеСору, що
має вигляд

ШеСору Ім'яВихідногоФайла, їм'яЦільовогоФайла

Щоб видалити файл із певним ім'ям, застосовують опе-
ратор Кііі

КІН Ім'яФайла

У всіх цих операторах імена файлів задаються рядко-



Основи програмування мовою УізиаІ Вазіс 263

вими виразами, що визначають ім'я файла і, можливо,
шлях до нього.

Приклади операторів перейменування, копіювання і ви-
далення файлів:

Нате "Лютий.сІаС" Аз "Березень.<3а1:"
ГіІеСору "Податки.сіаї", "Утримання.сіаЬ"
КІН "Податки.гіаї"

У першому випадку файл із даними за лютий пере-
йменовується на файл із даними за березень. У другому —
дані з файла про податки копіюються в новий файл, що
містить відомості про утримання. У третьому вилучаєть-
ся файл із даними про податки.

Оскільки всі записи у файлі з довільним доступом
мають однакову довжину, то, знаючи загальну довжину
всього файла, можна визначити кількість записів у ньому
за допомогою такого оператора:

іг±Кільк_зап = ЬОГ(х)/ІІЄп (исііІВідомості)

Тут ЬОР(х) — вмонтована функція УВ, за допомогою
якої визначається загальна довжина файла, пов'язаного з
каналом х (ЬОГ — Ьеп£Іп О£ Рііе — довжина файла).

Проектування додатка з файлами

Постановка задачі. Машинобудівне підприємство ви-
пускає кілька видів продукції, при виготовленні яких зде-
більшого використовується сталь.

Визначити вид продукції, на який сталі витрачатиметь-
ся найбільше, якщо відомі:

• норма витрати сталі на одиницю продукції і-го ви-
ду, кілограмів;

• планове завдання на випуск і-го виду продукції, штук.
Економіко-математична модель. Потреба в сталі на

вироби 1-го виду визначається за формулою

Потреба^ = Нормаг * Кількість^ ,

де Норма; — витрата сталі на виготовлення одного виро-
бу і-го виду;
Кількість; — план випуску виробів і-го виду;
і = 1,2, ...,п;
п — кількість видів продукції.
Потрібно визначити максимальне значення величин По-

треба;, якщо і = 1,2,..., п.
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Алгоритм розв'язання задачі. Розв'язання задачі має
три основні етапи:

1)створення файла;
2) виведення файла;
3) визначення максимальної потреби.
Спрощену схему алгоритму подано на рис. 1.114.

( Початок )

Визначення
максимальної

потреби

( Кінець )

Рис. 1.114. Спрощена схема алгоритму

На етапі «Створення файла» вводять дані по кожному
виду продукції й зберігають їх на диску. Схему алгорит-
му цього етапу подано на рис. 1.115.

На етапі «Виведення файла» здійснюється читання з
файла даних по кожному виду продукції й вививедення їх
у форму. Схему алгоритму цього етапу подано на рис. 1.116.

На етапі «Максимальна потреба» читаються з файла
дані про перший вид продукції, обчислюється потреба в
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Г Початок )

265

Введення
Найменування;

Норма;,
КІЛЬКІСТЬ;

Рис. 1.115. Схема алгоритму етапу «Створення файла»

сталі на нього і припускається, що витрата металу тут бу-
де максимальною. Потім це припущення перевіряють, по-
рівнюючи з потребами в сталі на інші види продукції.
При цьому запам'ятовується номер запису у файлі (Шах),
У якому є дані з максимальною потребою. Ці дані після
повного перегляду файла виводяться у порожню форму.
Алгоритм пошуку побудовано з припущенням, що у фай-
лі є не менше двох записів. Схему алгоритму цього етапу
подано на рис. 1.117.

Структура даних. Щоб зберегти дані про види продук-
ції на диску, в додатку використовують файл. Кожен вид
продукції має такі реквізити:
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Г Початок )

Кільк. зап. =
Довжина файла /
Довжина одного

запису

Виведення
І Найменування^/

Нормаі;

КІЛЬКІСТЬі

Рис. 1.116. Схема алгоритму етапу «Виведення файла»

• Найменування — рядок символів (максимум 7 сим-
волів, ім'я зігНайменування);

• Норма — дробове число (тип 8іп£Іе, ім'я зпдНорма);
• Кількість — ціле число (ім'я іпіКількість);
Ці прості змінні стосуються одного виду продукції, тому

поєднуються в тип даних користувача Запис. Для виконан-
ня дій із даними типу Запис у програмі використовується
змінна типу даних користувача ийІВідомості, що склада-
ється з перерахованих вище трьох полів. Цю змінну вжи-
вають для записування даних у файл і читання з нього.
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( Початок )

Відкриття
файла

Потреба, =
Норма; * КІЛЬКІСТЬ;

МахПотреба = Потреба
іМах = і

Потреба =
Норма; * Кількість^

Так

МахПотреба = Потреба
іМах = і

267

Введення
ВІДОМОСТІ;Ма

Виведення
порожньої форми

Виведення
І НайменуванняШа

НормаМах,
КІЛЬКІСТЬ;Мах,
МахПотреба

( Кінець 1

Рис. 1.117. Схема алгоритму етапу «Визначення максимальної потреби»
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Величина Потреба (число дробового типу, ім'я вп§По-
треба) хоча й стосується кожного виду продукції, але у
файл не записується, оскільки є обчислюваною і в разі
необхідності її можна визначити щоразу.

Змінна исИВідомості використовується в різних час-
тинах додатка. Тому вона, а також тип Запис, на основі
якого визначається ця змінна, описуються в окремому мо-
дулі загальних описів з атрибутом РиЬІіс (загальнодоступ-
ний).

Там також описується змінна г цілого типу, що визна-
чає номер виробу. Вона буде вживатися в кодах різних форм.

Ім'я файла є послідовністю символів і вводиться до текс-
тового поля, тому має ім'я іхі!м'я_файла.

Для визначення кількості записів у файлі перед по-
чатком читання з нього використовується змінна іпі-
Шльк_зап. Вона має тип Іпіе^ег, оскільки передбачається,
що у файлі не більше 32 тис. записів.

При пошуку виду продукції з максимальною витра-
тою сталі використовується змінна типу зп§МахПотреба
і змінна цілого типу іМах, у якій зберігається номер запи-
су з відповідними даними.

Використані в додатку дані подано в табл. 1.37.

Використані дані
Таблиця 1.37

Реквізит

Ім'я файла

Запис

Відомості

Найменування

Норма

Кількість

Потреба

Ім'я

іхі!м'я_файла

Запис

исіІВідомості

вігНайменування

8п§Норма

іпІКількість

зп§Потреба

Призначення

Ім'я файла на диску для
збереження даних по всіх
видах продукції

Тип даних, що зберігаються
у файлі

Змінна типу Запис

Найменування виду продукції,
поле в типі даних користувача
Запис

Норма витрати сталі на виріб
одного виду, поле в типі даних
користувача Запис

План випуску виробів одного
виду, поле в типі даних
користувача Запис

Потреба в сталі на один вид
продукції
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Закінчення таблиці 1.37

Реквізит

МахПотреба

іМах

Кільк. зап.

Ім'я

зп§МахПотреба

іМах

іпіКільк зап

Призначення

Максимальна потреба в сталі
на один вид продукції

Номер запису, у якому
зберігаються дані по виду
продукції з максимальною
витратою сталі

Кількість записів у файлі

Інтерфейс із користувачем. Спільною величиною для
всіх трьох етапів розв'язання задачі є ім'я файла. Його
вводять до текстового поля у головній формі «Потреба в
сталі» (рис. 1.118).

Максима»*»
погреба

Рис. 1.118. Головна форма «Потреба в сталі»

Виконання кожного етапу починається після натис-
кання відповідної кнопки у цій формі. Так, файл створю-
ється шляхом клацання на кнопці «Створення», внаслі-
док чого з'являється форма «Вид продукції» (рис. 1.119).

Із самого початку форму «Вид продукції» можна за-
крити, активізувавши кнопку закривання форми. У цьо-
му випадку до файла не буде введено жодного запису.
Якщо ж ввести у формі дані по одному виду продукції, а
потім клацнути на кнопці «Записати», то ці дані буде
збережено у файлі. Після цього можна або закрити форму
«Вид продукції» (припинивши при цьому заповнення фай-
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ла), або ввести дані по новому виду продукції і клацнути
на кнопці «Записати». Цей процес можна повторювати
стільки разів, скільки видів продукції випускає підпри-
ємство. Таким чином реалізується цикл із предумовою
для заповнення файла записами.

Вид продукції

Найменування

Кількість |о

Записати

Рис. 1.119. Форма «Вид продукції»

Другий етап розв'язування задачі починається з кла-
цання на кнопці «Виведення» і виведення усіх записів фай-
ла у спочатку порожню форму «Вміст файла» (рис. 1.120).
При цьому кожен запис займає окремий рядок.

Вміст Файла

Рис. 1.120. Форма «Вміст файла»
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Третій етап виконується подібно до другого. Потрібно
клацнути на кнопці «Максимальна потреба», і у відповід-
ну форму буде виведено інформацію про вид продукції з
максимальною витратою сталі (рис. 1.121). Дані при цьо-
му вишикуються в один стовпець.

, Максимальна потреба
Найменування:
Норма: О

Потреба: О

Рис. 1.121. Форма «Максимальна потреба»

Код проекту. Загальні для всього додатка величини
описують в окремому модулі «Загальні описи». Він міс-
тить такі оператори:

Орііоп Ехріісії

'Тип даних користувача
РиЬІіс Туре Запис

зїгНайменування Аз 5£гіпд * 7
зпдНорма Аз Зіпдіе
іпсКількість Аз ІпСедег

Епсі Туре

'Змінна типу даних користувача
РиЬІіс исіІІЗідомості Аз Запис

'Лічильник записів
РиЬІіс і Аз Іпіедег

Форма «Потреба в сталі» має три кнопки. Клацання на
кожній із них обробляється відповідною процедурою. Усі
процедури пов'язані із зазначеною вище формою, їхні ко-
ди подано нижче.
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ОрСіоп Ехріісії;

5иЬ стйСтворення_С1ісК()
'Відкриття файла
Ореп £х(:Імя_файла Гог Капйот Аз #1 Ьеп = Ьеп (иоМідомості)

і - 1 'Номер для першого запису

'Введення даних по одному виду продукції і запис на диск
' (повторюється багаторазово)
£гтВид_продукції . Зпои
Епгі 5иЬ

ЗиЬ спкЗВиведення_С1іс1с()
Оіт іп!ІКільк_зап Аз Іпіедег
'Відкриття файла для читання
Ореп £х(:Імя_файла Гог Капйога Ассезз Кеасі Аз #1
Ьеп = Ьеп(ис1(:Відомості)

'Виведення порожньої форми для вмісту файла
£гггЗміст_файла . Зпои

'Визначення кількості записів у файлі
іп£Кільк_зап = ЬОГ(І) / Ьеп (игіІВідомості)

'Читання даних з файла і виведення їх у форму
Гог і = 1 То іп(:Кільк_зап

СеС II, і, иоМідомості
£гтВміст_файла . РгіпЬ исііВідомості.зІгНайменування, _

исНІЗідомості . зпдНорма, ийСВідомості . іпІКількість
N6x1; і

'Закриття файла
Сіозе #1
Епсі 5иЬ

Ргіуаіе ЗиЬ стсіМаксимальна_потреба_С1іс1с()
Оіт зпдПотреба Аз Зіпдіе
Оіга зпдМахПотреба Аз Зіпдіе
Оіга іМах Аз Іпіедег 'Номер виробу з максим, потребою

'Відкриття файла
Ореп їх1ІІмя_файла Гог Капйот Аз #1 Ьеп = ЬепІисіЬВідомості)

'Читання першого запису
і = 1
СеС II, і, ийЬВідомості
Ніпл иоіІВідомості

'Обчислення потреби в сталі для першого виробу
зпдПотреба = .зпдНорма * .іпіКількість
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'Припущення, що максимум буде для першого виробу
зпдМахПотреба = зпдПотреба
іМах = і

'Визначення максимуму шляхом порівняння
'потреб по інших виробах
Оо
і = і + 1
Се£ II, і, исІїВідомості
зпдПотреба = .зпдНорма * .іпїКількість
І£ зпдПотреба > зпдМахПотреба Тпеп
зпдМахПотреба = зпдПотреба
ІМах = і

Епй Н
Ьоор 1)пСі1 ЕОГ(1)

'Читання запису з максим, потребою
Се 1; #1, іМах, ийСВідомості

'Виведення порожньої форми для інформації щодо виробу з
'максим, потребою
£гтМаксимальна_потреба.Зпои

'Виведення інформації щодо виробу з максим, потребою
£гтМаксимальна_потреба.Ргіп1: _
ТаЬ(1), "Найменування:"; ТаЬ(ЗЗ); .зїгНайменування,
ТаЬ(1), "Норма:"; ТаЬ(ЗЗ); .зпдНорма,
ТаЬ(1), "Кількість:"; ТаЬ(ЗЗ) ; .іпШлькість,
ТаЬ(1) , "Потреба:"; Т а Ь ( З З ) ; зпдМахПотреба

Епй Иіїп

'Закриття файла
Сіозе #1
Епй 5иЬ

Форму «Вид продукції» призначено для введення даних
по одному виду продукції і збереження їх у файлі. Ці дії
виконуються після події «Клацання на кнопці «Записати».
Крім цього, після події «Закриття форми» файл закриваєть-
ся. Тексти процедур, що обробляють ці дві події, містяться в
коді форми «Вид продукції»:

Орііоп Ехріїсії

Ргіуаїе 5иЬ спюЗаписати_С1іс)с()
Иісп иодІЗідомості

'Зведення даних по одному виду продукції

.зсгНайменування = СхЬНайменування

.зпдНорма = С5пд(Их1:Норма)

.іпЬКількість = СІ
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'Запис у файл
РиЬ #1, і, исІІІВідомості

'Номер для наступного запису
і = і + 1

'Очищення полів від попередніх даних
(ІхЬНайменування = " "
іхсНорма = "О"
ІхїКількість = "О"

Егкі ИіСп
Епсі 5иЬ

Ргіуаїе 5иЬ Гогт_ШІ1оас1(Сапсе1 Аз Іпседег)
'Закриття файла
Сіозе II
Епо! 5иЬ

Форми «Вміст файла» і «Максимальна потреба» про-
цедур не мають.

Реалізація проекту передбачає кілька етапів.
1. Запустити на виконання УВ для створення нового

проекту.
2. Створити модуль «Загальні описи»:

• на стандартній панелі інструментів натиснути
стрілку праворуч від кнопки додавання нового
об'єкта (друга ліворуч) і вибрати команду Айй
Мойиіе;

• у діалоговому вікні, що з'явилося, у вкладці «Ме\кг»
вибрати значення Мосіиіе і натиснути кнопку «Від-
крити»;

• до вікна коду, що з'явилося, ввести потрібні опи-
си (код модуля «Загальні описи»);

• на стандартній панелі інструментів клацнути на
кнопці «Зберегти». У діалоговому вікні «Зауе Гііе
Аз», що з'явилося, у полі «Папка» вказати потріб-
ну папку, а до поля «Ім'я файла» ввести назву мо-
дуля «Загальні описи», після чого клацнути на
кнопці «Зберегти»;

• у вікні властивостей модуля до властивості
«Кате» ввести ім'я «Загальні_описи».

3. Створити форму «Потреба в сталі»:
• перейти у вікно форми, що з'явилася при відкритті

нового проекту;
• задати заголовок та ім'я форми;
• створити текстове поле з відповідним написом

для введення імені файла;
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• створити три командні кнопки «Створення», «Ви-
ведення» і «Максимальна потреба»;

• ввести код процедур для оброблення подій, пов'я-
заних із командними кнопками;

• зберегти форму в папці на диску В:.
4. Створити форму «Вид продукції»:

• на стандартній панелі інструментів клацнути на
стрілці праворуч від кнопки додавання нового об'-
єкта і вибрати команду Айгі Рогт;

• у діалоговому вікні «Асйі Рогт», що з'явилося, ви-
брати значок «Рогт» і натиснути кнопку «Від-
крити»;

• задати заголовок форми «Вид продукції» та її
ім'я;

• створити три текстових поля — Найменування,
Норма і Кількість — і відповідні написи до них;

• створити командну кнопку «Записати» і ввести
код процедури, що обробляє подію клацанням ми-
шею на ній;

• зберегти форму в папці на диску В:.
5. Створити форму «Вміст файла»:

• на стандартній панелі інструментів клацнути на
стрілці праворуч від кнопки додавання нового об'-
єкта і вибрати команду Айй Рогт;

• у діалоговому вікні «АоМ Рогт», що з'явилося, виб-
рати значок «Рогт» і натиснути кнопку «Від-
крити»;

• задати заголовок форми «Вміст файла» та її ім'я;
• зберегти форму в папці на диску В:.

6. Створити форму «Максимальна потреба». Викону-
ється аналогічно п.5.

7. Зберегти весь проект у папці на диску В:.
Аналіз проекту. Проект складається з чотирьох форм

і одного модуля загальних описів. Головною є форма «По-
треба в сталі». Вона керує роботою інших форм за допо-
могою відповідних процедур. Схему взаємодії форм пода-
но на рис. 1.122.

Оскільки кожний із трьох етапів починається відкрит-
тям файла і закінчується його закриттям, то можна вва-
жати, що етапи виконуються незалежно. Звідси випливає,
що після введення імені файла роботу можна починати з
будь-якого етапу. Якщо файл із введеним ім'ям уже іс-
нує, то відразу можна знайти вид продукції з максималь-
ною витратою сталі чи попередньо ознайомитися з вміс-
том усього файла.
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Спиниш і, , Вийде»* і ,,

стйЗаписати Сіісіс

Рис. 1.122. Схема взаємодії форм

Для виведення порожньої форми в коді використову-
ється метод ЗІІочу відповідної форми, наприклад:

£гпІВміст_файла. Зпои

Для виведення даних у форму послуговуються мето-
дом Ргіпі; цієї форми. Наприклад:

£тВміст_файла.Ргіп(; несвідомості.зСгНайменування, _
иасВідомості.зпдНорма, исіпЗідомості.іпсКількість

При читанні/записуванні у файл використовується
складна змінна типу даних користувача ІІЛіВідомості.
Водночас передаються значення всіх її трьох полів (зігНай-
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менування, зтІдНорма й іпіКількість). Метод Ргіпі; перед-
бачає, що кожне поле слід називати або повністю вказую-
чи ім'я змінної-запису исІіВідомості, або скорочено (вико-
ристовуючи оператор "УУі'Ьп).

Окремі елементи виведення при записуванні методу
Ргіпі; розділяються комою чи крапкою з комою. Якщо
роздільником є кома, то значення міститимуться в 14-сим-
вольній зоні виведення, а якщо ж крапка з комою —
значення виводитимуться підряд, без розриву. Крім того,
в елементах виведення можуть бути функції Грс(тг) (для
вставлення п пробілів між значеннями в текстовому ря-
дку) і ТаЬ(п) (для вказування номера позиції п для поча-
тку виведення наступного елемента). Якщо в поточному
рядку позицію з номером п уже зайнято і використову-
ється функція ТаЬ(га), то виведення буде здійснюватися в
наступному рядку з п-ї позиції. У прикладі функцію
ТаЬ(п) використано для виведення в один стовпець да-
них по виду продукції з максимальною витратою сталі.
При цьому назва реквізиту виводиться, починаючи з 1-ї
позиції кожного рядка, а його значення — з 3-ї позиції
цього ж рядка.

Використовуючи функції Ррс(га) і ТаЬ(л), можна виво-
дити дані у вигляді табличного документа.

Виконання програми й аналіз отриманих результа-
тів. Цех із виготовлення кріпильних виробів одержав за-
мовлення, дані про яке подано в табл. 1.38.

Таблиця 1.38
Дані про замовлення на кріпильні вироби

Найменування

Болт

Гайка

Шуруп

Гвинт

Норма витрати сталі
на один виріб, г

0,05

0,025

0,03

0,02

Кількість,
тис. шт.

1
1
5

2

Потрібно знайти вид виробів із найбільшою матеріалоєм-
ністю.

На рис. 1.123 показано приклад заповнення файла да-
ними по виробу «болт». На рис. 1.124 наведено форму, що
відображає вміст файла.

На рис. 1.125 подано інформацію про виріб, на який
витрачається максимальна кількість сталі.
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ймг
гейм

№ 10»
1900
ЮШ
ШІ

Рис. 1.123. Форма для запов-
нення файла даними

Рис. 1.124. Форма «Вміст файла»

Рис. 1.125. Форма, що відображає результат розв'язання задачі

Процедури і функції

Призначення процедур та їх види

У національних мовах (українській, російській, англійсь-
кій тощо) логічно завершену думку оформляють у вигля-
ді речення. Речення складаються в абзаци, а ті, у свою
чергу, в тексти і т. ін. Аналогічно у мовах програмування
логічно завершену частину алгоритму подають у вигляді
процедури. З дрібних процедур утворюють більші і т. д. —
аж до побудови всього додатка. Побудова додатків на ос-
нові процедур дає змогу реалізувати в інформатиці систе-
мний підхід до розв'язування задач. При цьому велику
задачу, що ґрунтується на складному алгоритмі, поділя-
ють на підзадачі, а ті, у свою чергу, на дрібніші підзадачі, і
так доти, доки розв'язання кожної з дрібних задач не ста-
не абсолютно прозорим.

Застосування процедур має такі переваги:
• поліпшує зручність читання програми;
• спрощує можливість локальної зміни програми при

різних модифікаціях;
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• локалізує розподіл пам'яті під змінні, які використо-
вуються тільки в певній процедурі;

• дає змогу послуговуватися однією процедурою в різ-
них частинах додатка;

• налагоджені процедури можна використовувати в ін-
ших додатках, у тому числі й у тих, які створюють
інші програмісти.

Залежно від призначення всі процедури поділяються
на 2 види: процедури оброблення подій і процедури за-
гального призначення.

При роботі у візуальному середовищі дії з оброблення
інформації викликаються тими чи іншими подіями (заван-
таженням форми, клацанням на кнопці, зміною значення і
т. ін.). Ці події запускають відповідні процедури оброблення
подій, у яких описано алгоритм оброблення інформації.

Часто такий опис буває довгим. Для того щоб виділити
окремі етапи алгоритму, використовують процедури загаль-
ного призначення. Вони безпосередньо не пов'язані з якоюсь
подією і створюються відповідно до логіки виконання опе-
рацій оброблення інформації.

Процедури загального призначення наведено нижче.

Опис процедур

При використанні процедур розрізняють їх опис і ви-
клик. Опис процедури є записом алгоритму, за яким ви-
конується оброблення даних. Сам опис ніяких дій не ви-
конує. Зазначені в описі дії виконуються при викликанні
процедури.

Опис процедури загального призначення міститься в
секції загальних описів форми (Оепегаї Весіагайопз) чи в
стандартному модулі. Виклик же розташовується в тому
місці операторної частини коду, де необхідно виконати за-
значені в описі процедури дії.

Якщо опис процедури є в коді форми, то її можна ви-
кликати тільки в коді цієї ж форми. Якщо ж процедуру
описано з ключовим словом РиЬІіс у стандартному моду-
лі, то викликати її можна в коді будь-якої форми чи будь-
якому стандартному модулі додатка.

Стандартний модуль є файлом із розширенням .Ьаз. У
ньому можуть розміщатися описи різних загальних об'єк-
тів, що використовуються у проекті (константи, змінні, типи
даних, процедури). Проект може мати кілька стандартних
модулів (так само, як і форм, але, на відміну від файла фор-
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ми, вони містять тільки код). Кожен модуль подається окре-
мим значком у вікні проекту. Для переходу до коду потріб-
ного модуля досить двічі клацнути на його значку.

Щоб створити модуль, треба:
• вибрати команду Айсі Мойиіе у меню Ргоіесі чи на-

тиснути стрілку праворуч від кнопки «Айй Гогт»
(друга ліворуч на стандартній панелі інструментів) і
зі списку кнопок вибрати «Могіиіе»;

• у діалоговому вікні «АсИ Мосіиіе» у вкладці «Мелу» ви-
брати значок «Мойиіе» і клацнути на кнопці «Открьггь».

До вікна коду, що з'явилося, можна вносити опис за-
гальних об'єктів, у тому числі й процедур.

Ім'я модулю задають під час операції збереження проек-
ту, клацнувши на кнопці «Сохранить» панелі інструментів.

Опис процедури має такий вигляд:

[РиЬІіс 1 РгіуаСе] [Зіаііс] 5иЬ їм'яїіроцедури
(СписокФормальнихПараметрів)

ОператориТілаПроцедури
Епсі ЗиЬ

Перший рядок називається заголовком процедури,
останній — її закінченням. Між заголовком і закінчен-
ням розташовується тіло процедури. Воно складається з
операторів, що вказують, які дії повинна виконувати про-
цедура.

Ключове слово РиЬІіс означає, що процедуру можна
викликати в коді будь-якої форми чи модуля додатка, а
Ргіуаіе — тільки в тій формі чи тому модулі, у якому її
описано. За умовчання мається на увазі РиЬІіс.

Якщо використовується ключове слово Зііаііс, то змінні,
які описані всередині процедури, будуть зберігати свої зна-
чення між послідовними її викликами (наприклад, якщо
при кожному викликанні процедури накопичується сума).

Якщо процедура не призначена для оброблення подій,
то її ім'я може бути яким завгодно (зазвичай в імені вка-
зується призначення процедури, наприклад, Податки чи
Сорту вання_даних).

У списку формальних параметрів указуються ті вели-
чини, від яких залежить описаний в операторній частині
процедури процес (вхідні параметри) і змінні, у які зано-
сяться результати роботи процедури (вихідні параметри).
Іноді деякі з них можуть збігатися (вхідні параметри мо-
жуть бути і вихідними).

Формальний параметр подається ім'ям змінної, після
якої може бути зазначено її тип. Один від одного пара-
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метри відокремлюються комами. Приклад заголовка про-
цедури:

РиЬІіс 5иЬ Пошук(зпдМахПотреба Аз Зіпдіе, іМах Аз Іпіедег)

Іноді використовують процедури без параметрів. У цьо-
му випадку після імені записують дужку, що відкриває, і
дужку, що закриває, наприклад:

5иЬ Вітання ()

Такі процедури, як правило, щоразу виконують ті самі
дії, незалежно від значень оброблюваних даних.

Серед операторів тіла процедури можуть бути ті, у яких
описуються константи, типи і змінні, що використовують-
ся тільки в даній процедурі і пам'ять для яких виділяєть-
ся тільки під час виконання процедури. Тут також може
бути оператор Ехії 8иЬ, який закінчує роботу процедури.

Головним у тілі процедури є послідовність операторів, що
реалізують алгоритм, заради якого процедура створювалася.

Щоб почати вводити опис процедури, необхідно встано-
вити курсор на тому місці коду, де він буде розташовувати-
ся, і ввести з клавіатури ключове слово 8иЬ, ім'я процедури
і список формальних параметрів. Після цього автоматично
з'являється рядок закінчення процедури Епй 8иЬ. Тепер
залишається тільки ввести текст тіла процедури.

Замість введення заголовка процедури можна скорис-
татися командою Тооїз—Агій Ргосейиге, що викликає діа-
логове вікно «Айй Ргосесіиге». У ньому досить ввести ім'я
процедури до поля «^те» і клацнути на кнопці «ОК»,
щоб у коді з'явився заголовок процедури без параметрів
та її закінчення.

Викликання процедури

Подані в описі процедури дії виконуються після її ви-
кликання. Є дві основні форми оператора викликання про-
цедури:

1) з ключовим словом Саіі:

Саіі їм'яПроцедури [ (СписокФактичнихПараметрів)]

2) із безпосередньою вказівкою імені процедури:

їм'яПроцедури [СписокФактичнихПараметрів]

Ім'я процедури обов'язково вказується в обох випад-
ках. За ним іде список фактичних параметрів, якщо при
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описуванні процедури було зазначено тільки формальні.
Але в першому випадку список фактичних параметрів бе-
реться в круглі дужки, а в другому — їх немає.

Фактичні параметри повинні збігатися за типом з фор-
мальними і мати ту ж послідовність, їх імена можуть не
збігатися. Фактичні параметри в найпростішому випад-
ку є іменами змінних, які описані в тій процедурі, де є її
викликання, або на вищому рівні з ключовим словом
РиЬІіс.

Перед викликанням процедури змінним, які відпові-
дають вхідним фактичним параметрам, присвоюють по-
трібні значення. При викликанні процедури виконуються
вказані в описі процедури дії зі значеннями, що задано у
вхідних параметрах. Результати ж записують у змінні, які
є вихідними фактичними параметрами.

Механізм роботи процедури проілюстровано на прикла-
ді розрахунку прибутку на одиницю товару, що обчислю-
ється як різниця між ціною і собівартістю. Код програми
наведено нижче.

Ргіуаіе 5иЬ стйОбчислити_С1іс1с()
Оіт сигЦіна Аз Сиггепсу, _

сигСобівартість Аз Сиггепсу, _
сигПрибуток Аз Сиггепсу

• сигЦіна = 25

сигСобівартість = 20

Різниця сигЦіна, сигСобівартість, сигПрибуток •*-

ІхШрибуток = Гогтпаї; (сигПрибуток, "0.00 грн.")

Епй 5иЬ

• 5иЬ Різниця (сигА Аз Сиггепсу, сигВ Аз Сиггепсу, сигС Аз Сиггепсу)

і ( '
сигС = сигА - сигВ

-Епсі 5иЬ

При клацанні на кнопці «Обчислити» буде виконува-
тися процедура стсЮбчислити_СІіс}г, що викликає, у свою
чергу, процедуру Різниця для обчислення прибутку. Отри-
маний результат (5,00 грн.) виводиться в текстове поле
ІхШрибуток у формі.
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Результат залежить від значень фактичних парамет-
рів сигЦіна та сигПрибуток і послідовності, яку вони ма-
ють при викликанні процедури. Якщо послідовність змі-
ниться, наприклад до такого вигляду:

Різниця сигСобівартість, сигЦіна, сигПрибуток

то і результат буде іншим (-5.00 грн.).

Функції

Зазвичай процедура може мати кілька вихідних пара-
метрів. Так, після виконання процедури Різниця, описаної
в попередньому прикладі, отримується одне значення, що
записане в полі пам'яті змінної сигПрибуток. Потім цю
змінну використовують у функції Рогтаї для виведення
її значення у форму. У тих випадках, коли результатом
роботи процедури є тільки одне значення, викликання про-
цедури можна об'єднати з використанням результату в
якому-небудь виразі, якщо оформити алгоритм у вигляді
функції. Розбіжність між описом процедури і функції є в
заголовку, закінченні й операторній частині.

У заголовку і закінченні замість ключового слова 8иЬ
необхідно поставити Гипсііоп, а після списку формальних
параметрів вказувати тип результату. В операторній час-
тині функції обов'язково має бути хоча б один оператор
присвоєння, у лівій частині якого стоїть ім'я функції. За
допомогою цього оператора повідомляється результат ви-
конання функції.

Функція викликається як операнд у виразі шляхом
вказування її імені й списку фактичних параметрів, що
беруться в дужки (якщо вхідні параметри є). Якщо вхід-
них параметрів немає, то вказується тільки ім'я функції.

Приклад, який розглянуто в попередньому пункті, мож-
на подати за допомогою функції Різниця в такий спосіб:

5иЬ стсЮбчислити_С1іс1< ()
Оіга сигЦіна Аз Сиггепсу,

сигСобівартість Аз Сиггепсу,
сигЦіна = 25
сигСобівартість = 20
ЬЛПрибуток = РоптаІ: (Різниця (сигЦіна, сигСобівартість), "0.00грн.")
Епгі 5иЬ
ГипсСіоп Різниця (сигА Аз Сиггепсу, сигВ Аз Сиггепсу) Аз Сиггепсу

Різниця = сигА - сигВ
Епй ГипсЬіоп
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Використання процедур і функцій
при розв'язанні економічних задач

Використання апарату процедур і функцій проілюст-
ровано на прикладі задачі про пошук виробу з максималь-
ною потребою в сталі (с. 263). Додаток, що розробляється
в цьому прикладі, цілком збігається з попереднім за по-
становкою задачі, економіко-математичною моделлю, ал-
горитмом розв'язання, структурою даних та інтерфейсом
користувача. Проте етап «Максимальна потреба» тут по-
діляється на два підетапи:

1) пошук виробу з максимальною потребою в сталі;
2) виведення інформації про знайдений виріб.
Кожен підетап оформляється у вигляді процедури (По-

шук і ВиведенняМах).
Код проекту. Інформаційно підетапи пов'язані так: знай-

дена на першому підетапі величина максимальної потреби і
номер запису відповідного виробу передаються на другий
підетап для виведення інформації. Ці дві величини подано в
коді як параметри процедур. Причому для процедури По-
шук вони будуть вихідними (у них міститься результат ро-
боти процедури), а для процедури ВиведенняМах — вхідни-
ми (їх значення використовуються для роботи процедури).

Під час описування процедур формальні параметри вка-
зують з типами даних. Наприклад:

Пошук(зп£МахПотреба Аз 5іп£Іе, іМах Аз ІпІе§ег)
ВиведенняМах(зп£МахПотреба Аз 5іп£Іе, іМах Аз ІпІе£ег)

Код тіл цих процедур цілком повторює код відповідних
фрагментів попереднього прикладу, за винятком того, що
для обчислення потреби в сталі на один вид виробу (Нор-
ма * Кількість) використовується функція іпсПотреба, фор-
мальними параметрами якої є зпдНорма й іпіКількість. Ре-
зультат функції належить до дробового типу (8іп£Іе), що й
зазначено в її заголовку. Тіло функції в цьому прикладі
досить просте. Воно складається з одного оператора присво-
єння, у лівій частині якого зазначено ім'я функції.

Процедури Пошук і ВиведенняМах відповідають під-
етапам етапу «Максимальна потреба». Цей етап реалізу-
ється процедурою Максимальна^отреба. Оскільки вона
не одержує ніяких даних від попередніх етапів, а наступ-
них етапів зовсім немає, то в ній немає параметрів (після
імені в описі — порожні дужки).

Процедура Максимальна_потреба організовує виконан-
ня двох її підетапів. Тому в тілі процедури подано послі-
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довне викликання процедур Пошук і ВиведенняМах. З
навчальною метою тут використано різні форми викли-
кання. При викликанні процедур, замість формальних, за-
значено фактичні параметри, їх описано як змінні в про-
цедурі Максимальна_потреба, що викликає. У даному разі
їх імена збігаються з формальними, що зазвичай необов'я-
зково. Важливо, щоб збіг був тільки за типом.

При викликанні функції £псПотреба у процедурі По-
шук як фактичні параметри зазначено поля запису иаіВі-
домості. Для цього використовуються крапки перед іме-
нами полів.

Процедура Максимальна_потреба викликається з про-
цедури стаМаксимальна_потреба_СІісЬ, що обробляє по-
дію «Клацання на кнопці «стйМаксимальна_потреба».
Оскільки процедура Максимальна_потреба не має пара-
метрів, то при викликанні вказується тільки її ім'я.

Отже, етап пошуку виробу з максимальною потребою в
сталі має ієрархічну структуру керування: процедура об-
роблення події клацання на кнопці «стЛМаксимальна_по-
треба_СІісЬ» викликає процедуру загального призначен-
ня Максимальна_потреба, а та, у свою чергу, — процедури
загального призначення Пошук і ВиведенняМах. Процедура
Пошук викликає функцію іпсПотреба. Викликання про-
цедур і функції можна подати схематично (рис. 1.126).

ст<іМаксимальна_потреба_СІіс1г

Максимальна_потреба

Рис. 1.126. Послідовність викликання процедур і функцій

Процедура стаМаксимальна_потреба_СІісЬ зберіга-
ється разом із формою «£гтПотреба_в_сталі», а процеду-
ри загального призначення Максимальна_потреба, Пошук
і ВиведенняМах, а також функція іпсПотреба — у модулі
«Загальні описи».
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Разом із формою «іттПотреба_в_сталі» також збері-
гаються процедури стЛСтпворення_СІіс1г і стЛВиведен-
ня_СІісН, із формою «£гтВид_продукції» — процедура
стсІЗаписапш_СІісЬ. Ці процедури цілком збігаються з од-
нойменними процедурами попереднього проекту і тому тут
не наводяться.

Код процедури ст(іМаксимальна_потпреба_СІіс}г зна-
чно зменшився і має такий вигляд:

Ргіуаііе 5иЬ сто!Максимальна_потреба_С1іс]с ()
Ма ксима ль на_потреба
Епсі ЗиЬ

Код модуля Загальні_описи значно зріс за рахунок про-
цедур загального призначення. Його код наведено нижче:

Орііоп Ехріісії:

'Тип даних користувача
РиЬІіс Туре Запис

зЬгНайменування Аз ЗЬгіпд * 7
зпдНорма Аз Зіпдіе
іпЬКількість Аз ІпЬедег

Епсі Туре

'Змінна типу даних користувача
РиЬІіс шіЬВідомості Аз Запис

'Лічильник записів
РиЬІіс і Аз Іпіедег
РиЬІіс ЗиЬ Максимальна_потреба()
Піт зпдМахПотреба Аз Зіпдіе
Оіт іМах Аз Іпіедег 'Номер максим, виробу

Саіі Пошук(зпдМахПотреба, ІМах)
ВиведенняМах зпдМахПотреба, іМах
Епсі ЗиЬ

РиЬІіс ЗиЬ Пошук(зпдМахПотреба Аз Зіпдіе, ІМах Аз Іпїедег)
'Відкриття файла
Орел £гтПотреба_в_сталі.(;хСІмя_файла Гог Капгіот Аз II
Ьеп = Ьеп(шіг_Відомості)

'Читання першого запису
і = 1
Сеі #1, і, исШЗідомості

ИісЬ исІЬВідомості

'Припущення, що максимум буде в першого виробу
зпдМахПотреба = £псПотреба(.зпдНорма, .іпСКількість)
ІМах = і

'Визначення максимуму шляхом порівняння
'потреб у сталі по інших виробах
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Оо
і = і + 1
Сеї #1, і, ийїВідомості

її £псПотреба(.зпдНорма, .іпІКількість) > зпдМахПотреба Тпел
зпдМахПотреба = £псПотреба( .зпдНорма, .іпЬКількість)
іМах = і

Епсі І£
Ьоор ЦпСіІ ЕОГ(1)
Епсі ИіЬп
Епсі 5иЬ

РиЬІіс 5иЬ ВиведенняМах(зпдМахПотреба Аз Зіпдіе,
ІМах Аз ІпЬедег)
'Читання запису з максим, потребою
Сеі: #1, ІМах, исНІВідомості

'Виведення порожньої форми для інформації з максим, потребою
£гтМаксимальна_потреба.Зпон

ИіЬп исМідомості
"Виведення інформації про виріб з максим, потребою
£гтМаксимальна_потреба.Ргіп£
ТаЬ(1), "Найменування:"; ТаЬ(ЗЗ); .зЬгНайменування, _
ТаЬ(1), "Норма:"; ТаЬ(ЗЗ); .зпдНорма,
ТаЬ(1), "Кількість:"; ТаЬ(ЗЗ); .іпШлькість,
ТаЬ(1), "Потреба:"; ТаЬ(ЗЗ); зпдМахПотреба

Епсі ИіЬп

'Закриття файла
Сіозе #1
Епй 5иЬ

РиЬІіс Гипсіїіоп £псПотреба(зпдНорма Аз Зіпдіе, _
іпїКількість Аз ІпЬедег) Аз Зіпдіе

£псПотреба = зпдНорма * іпїКількість
Епсі Гипсііоп

Реалізація проекту. У цьому випадку можна скориста-
тися проектом із пункту «Файли», для чого треба скопію-
вати проект «Потреба в сталі» з папки Файли у папку Про-
цедури і функції. Потім у новому проекті відредагувати
код процедури ст(іМаксимальна_потреба_СІісІІ, утворив-
ши на основі попереднього коду низку процедур.

Аналіз проекту. Використання процедур і функцій у
даному випадку дає змогу чіткіше подати структуру ко-
ду, що згодиться, коли потрібно буде його змінити чи до-
повнити.

Якби цей проект створювався не на основі існуючого,
то використання процедур і функцій із самого початку
дало б змогу спростити його налагодження, бо знайти по-
милку й усунути її простіше в невеликому фрагменті ко-
ду (процедурі чи функції).



2.
Основні додатки до \Л/іпсІо\л/5

2.1. Редактор текстів \Л/ог<3
Загальні відомості

— професійний текстовий процесор, за допомо-
гою якого можна уводити, редагувати та форматувати текст.

Характеристика \Л/огс1 2000

2000 є новітньою версією текстового редактора,
що входить до складу пакета Місгозой ОШсе 2000. Він
ґрунтується на фундаменті цього пакета і попередніх вер-
сіях сім'ї ААГогсІ та надає значно розширені можливості
для оброблення документів. Це — множинний буфер об-
міну; вдосконалені графічні засоби і довідкова система;
нові інструменти для роботи з таблицями та засоби керу-
вання документами; меню і панелі інструментів, які авто»
матично настроюються, а також розвинуті засоби взаємо-*
дії додатків і колективного використання даних на основі
мережних технологій Інтернету. Останнє нововведення іс-
тотно відрізняє Апогеї 2000 від попередніх версій і дає змо-
гу збагатити його функціональні можливості щодо досту-
пу до великих обсягів інформації.

В основу функціонування \¥огй покладено принцип
МГУ8\¥Уа («^Упаї Уои 8ее із \¥паі; Уои Оеі», тобто «що вя
бачите, те й одержуєте»). Системний інтерфейс редактора

не потребує спеціальних знань у сфері комп'ютерної
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техніки й інформатики і дає змогу бачити результат робо-
ти в тому вигляді, в якому він буде надрукований на папе-
рі. Редактор "УУоІчі забезпечує:

• введення, перегляд та редагування тексту;
• форматування абзаців і сторінок тексту, вибір типу

шрифту, його розміру, накреслення та кольору;
• виділення фрагментів тексту, їх вирізування, копію-

вання і вставлення в документи, починаючи з пози-
ції курсора;

• надання користувачеві контекстуальної допомоги, аж
до звернення за довідками до глобальної мережі Ін-
тернет;

• вибір і створення стилю та шаблону документа;
• збереження документа на магнітному диску у ви-

гляді файлів із певним ім'ям і розширенням .гіос;
відкривання та завантаження файла з магнітного ди-
ска в оперативну пам'ять;

• перейменування, копіювання, вилучення, перегляд і
друкування файл а-документа;

• перевірку правопису, створення словників користу-
вача;

• створення змісту, алфавітного покажчика, виносок
та приміток;

• формування, редагування, оброблення і сортування
таблиць;

• вставлення в текст документа ілюстрацій з інших
додатків, що входять до складу програмного середо-
вища Місгозой (Шісе;

• зміну власних режимів роботи, створення макросів
й установлення значень основних параметрів середо-
вища \УогсІ;

• створення поштової кореспонденції, використання су-
часних засобів зв'язку (факсу, електронної пошти та
Інтернету);

• використання таких процедур, як автокорекція, авто-
форматування, автотекст, текстові спецефекти і т. ін.

У середовищі ^Утс1о\У8 реалізовано технологію ОЬЕ.
Редактор \¥огсІ підтримує цю технологію, завдяки чому в
його документи можна вставляти різноманітні об'єкти,
створені в інших програмах-додатках. При цьому вмонто-
ваний об'єкт стає частиною поточного документа.

У Апогеї, як правило, входять такі програми-додатки,
що підтримують ОЬЕ:

• МісгозоГі ЛУоггіАгі — програма введення текстових
спецефектів;
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• МісговоЯ ОгарЬ — програма створення ділової гра-
фіки;

• Місгозоїі Ециаііоп Егіііог — програма введення ма-
тематичних формул і рівнянь та ін.

ААТогсІ має властиву всім додаткам до "УУішІоуга могут-
ню систему оперативної допомоги, що дає змогу користу-
вачеві одержувати довідкову інформацію, не перериваючи
роботи з документами. Через спеціальну команду ОШсе
на \УеЬ із меню Справна можна відразу ж перейти до
заданої Л¥еЬ-сторінки, яка містить необхідні контекстні
довідки, рекомендації та поради.

Редактор ^огсі 2000 реалізує механізм гіпертекстових
посилань, забезпечуючи доступ до потрібної інформації, роз-
ташованої в документах комп'ютера, Інтернеті або в ло-
кальній мережі. Такі посилання можуть указати на доку-
менти, що зберігаються у ^ГеЬ-вузлах, на файловому серве-
рі або на дисках ПК.

Використовуючи функцію автоматичного визначення
мови тексту, що вводиться, УУогсІ здатний правильно виби-
рати відповідні засоби для перевірки орфографії й авто-
змінювання. Редактор дає змогу виявляти та виправляти
помилки, підбирати синоніми і т. д.

Л¥огсі реалізує більшість можливостей настільної ви-
давничої системи ВТР (ВезНор РиЬИзЬіпє), призначе-
ної для редагування книг, журналів, газет, рекламних
оголошень тощо. Тут можна створювати управлінські
документи та бланки, що за якістю не поступаються дру-
кованим.

\¥огсі розпізнає більшість поширених і стандартних гра-
фічних форматів: Сотриіег С-гарпісз МеІаШе (.с£т),
СогеШКА"^ (.ссіг), Д¥ого! Регїесі; ОгарМсз (.^ре). Здатний
імпортувати й експортувати графічні об'єкти документів,
змінювати їхні розміри та положення, а також спосіб обті-
кання текстом.

Як додатки до ̂ огй можуть використовуватися і сучас-
ні табличні процесори та СУБД, наприклад Місгозой Ехсеї,
Ьоіиз 1-2-3, ОиаМго Рго, МісгозоЙ Ассезз, РохРго, йВаве та ін.

Завантаження Могсі

Після вмикання комп'ютера і введення відповідного
пароля автоматично завантажується ОС \Утйолу8. Клацан-
ням мишею на кнопці «Пуск» на екран викликають го-
ловне меню системи, у якому вибирають каскадне меню
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ПрограммьІ, а потім — його пункт Місгозоїт, МГогй. Як
альтернативний варіант завантаження можна активізува-
ти кнопку-піктограму із символом «Л¥».

Після завантаження редактора на екрані монітора з'яв-
ляються його основне вікно і невеличке вікно з текстом
та фігуркою помічника-гіда. Останнє можна закрити, клац-
нувши мишею на його кнопці «Закрить».

Вікно текстового редактора Мого1

У верхній частині вікна текстового редактора
розміщуються рядок заголовка, головне меню, панелі ін-
струментів і горизонтальна лінійка форматування; у ниж-
ній — горизонтальна смуга прокручування та рядок ста-
ну системи; у правій — вертикальна смуга прокручуван-
ня; у центрі — робоча ділянка вікна, а в лівій частині —
вертикальна лінійка форматування. Більшість із перера-
хованих об'єктів можна вмикати або вимикати (рис. 2.1).

^ <ї
О

ж к а

2 І І І 4 І 5 - . -і . -7 ' - 8 ' І • * • ' - ї в - . - 1 1 - і -12- • -ІЗ' І -14' . -І5ч .($• І .17

- сучасний текстовий редактор

* £ Ж Ж ? *
()( а» «о. СІ •* «й І • , ' ч » аммйсий Ш

Рис. 2.1. Вікно текстового редактора УУопЗ

підтримує однодокументний інтерфейс 8ВІ
(8іп£Іе Воситепі Іпіегїасе). Кожний відкритий \УОГ<І-до-
кумент має свій значок на панелі задач ^ІПЙОУГЗ, що
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значно спрощує процедуру перемикання відкритих фай-
лів-документів.

Рядок заголовка. Містить кнопку системного меню

— О, назву програми (МісгозоІІ; М/огсІ), назву по-
точного файла, наприклад: Документ 2, Частина1_1,
Ьес1_10 і т. д. Крім того, тут є стандартні кнопки вікна

— згортання, — відновлення та —

закриття вікна редактора \Уопі.
Головне меню Ч'У'огсІ. Воно має дев'ять спадних меню:

Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Ок-
но і Справка. Кожне меню виконує відповідні функції, має
кілька команд керування роботою редактора і відкрива-
ється за допомогою миші або натисненням на клавішу
<А11;> разом із клавішею літери, підкресленої в імені ме-
ню, наприклад <А11;+Ф>, <А1і;+П> і т. ін.

Кількість команд у меню та його склад у процесі робо-
ти з документами постійно змінюються. В меню можна
показати всі, тільки основні команди або команди, що най-
частіше використовуються.

Можна також встановити спосіб виведення меню:
«Нет», «Разветвление», «Соскальзьівание», «Случайньш вьі-
бор». Перший спосіб — стандартний. Після вибору дру-
гого способу меню розгортається згори вниз, а третього —
починаючи з лівого верхнього кута. Четвертим способом
меню відкривається по-різному.

Панелі інструментів. Це групи кнопок-піктограм, за до-
помогою яких здійснюється швидший і наочніший вибір
та виконання команд. У А¥огс1 використовується кілька си-
стемних панелей інструментів: «Стандартная», «Формати-
рование», «ТаблицьІиграницьІ», «Автотекст», «ФормьІ», «Ри-
сование», « 9л ементьі управлення», «\Уогс1Аг1;» таін.

Крім традиційних панелей інструментів, 'УУогсІ 2000
містить низку інших вбудованих панелей («Буфер обме-
на», «Уізиаі Вазіс», «\УеЬ» «\¥еЬ-компонентьІ» таін.) і на-
дає користувачеві змогу їх модифікувати чи створити влас-
ні. Система здатна настроюватися автоматично. Таку мож-
ливість їй варто надати до втручання користувача.
Будь-який елемент із головного меню або окремі команди
можна пересилати на панель інструментів і в такий спосіб
об'єднувати в одному місці всі засоби, необхідні для роз-
в'язання конкретної задачі.

Як правило, на екран викликають тільки дві панелі
інструментів: «Стандартная» і «Форматирование». Пер-
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0Іа (табл. 2.1) містить кнопки виконання основних ко-
манд "^огй (створення, відкривання, збереження і друку-
вання, редагування документа тощо), друга (табл. 2.2) —
кнопки основних функцій форматування (вибір стилю до-
кумента, типу, розмірів і накреслення шрифту, способу ви-
рівнювання тексту тощо).

Таблиця 2.1

Основні кнопки стандартної панелі інструментів

ї

т«

Снопк

д]ҐҐІТІТтІТГҐЇ

о^
а і

і

й.
т
ш
у

А.
ш
т
&зи^^^ш

ю[^
,.,....іп.

а

ІЗ

Назва кнопки

«Создать»

«Открить»

«Сохранить»

«Сообщение»

«Печать»

«Предваритель-
ньш просмотр»

«Право-
писание»

«Вьірезать»

«Копировать»

«Вставить»

«Формат
по образцу»

«Отменить»

Виконувана операція

Створення нового файла з шаблоном
«Обьічньїй» (Когтаї.сіоі)

Відкривання наявного файла

Збереження документа у файлі
зі старим ім'ям

Створення нового повідомлення
електронної пошти

Друкування документа

Перегляд документа перед його
друкуванням

Перевірка правопису в тексті

Передавання фрагмента тексту
в буфер

Передавання копії фрагмента
тексту в буфер

Вставлення вмісту буфера в текст

Застосування формату виділеного
об'єкта до інших частин документа

Скасування останніх дій
користувача
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Закінчення таблиці 2.1

Кнопка

Г5»|ж

й
-ш
Й
т
т\_

Щ
Іг!

Й '-!
Ш

Назва кнопки

«Вернуть»

«Добавить
гилересьілку»

«ТаблицьІ
й границьі»

«Добавить
таблицу»

«Добавить
таблицу Ехсеї»

«Колонки»

«Рисование»

«Схема
документа»

« Непечатаемьіе
символ ьі»

«Масштаб»

«Справка»

Виконувана операція

Повторення останніх дій, що були
скасовані

Вставлення в документ посилання
для швидкого переходу в його
межах або переходу до іншого
документа

Форматування і редагування
таблиці

Вставлення таблиці в текст
документа

Вставлення в текст аркуша з пакета
Ехсеї

Верстання тексту колонками

Вмикання режиму рисування

Вмикання режиму перегляду схеми
документа

Відображення на екрані символів
форматування поточного документа

Зміна масштабу зображення
документа

Викликання на екран вікна довідки
МісгозоЙ \Уопі

Таблиця 2.2
Основні кнопки панелі форматування

Кнопка

ІНормальньІй ІЩ

_._..._.. _ „ „ .-
|Тіте$ Не«І Яогаап С Щ

Назва кнопки

«Стиль»

«Шрифт»

Виконувана операція

Вибір стилю

Вибір типу шрифту
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Закінчення таблиці 2.2

ї
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Назва кнопки

«Размер
шрифта»

« По лу жирньїй »

«Курсив»

«Подчеркнутьш »

«По левому
краю»

«По центру»

«По правому
краю»

«По ширине»

«Нумерация»

«МарксрьІ»

«Уменьшить
отступ»

«Увеличить
отступ»

«Внешние
границьі»

«Виделение
цветом»

«Цвет шрифта»

Виконувана операція

Вибір розміру шрифту

Вибір напівжирного шрифту

Вибір курсивного шрифту

Вибір шрифту
з підкресленням

Вирівнювання тексту
по лівому краю

Вирівнювання тексту
по центру

Вирівнювання тексту
по правому краю

Вирівнювання тексту
по ширині

Додавання або видалення
нумерації заданих абзаців

Додавання або вилучення
маркування заданих абзаців

Зменшення відступу
виділених абзаців на одну

Збільшення відступу
виділених абзаців на одну
позицію табуляції

Вибір типу меж або лінії для
виділеного фрагмента

Вибір кольору ліній

Вибір кольору шрифту
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При підготовці редактора до роботи користувач може
оперативно вимикати окремі кнопки з панелей або допов-
нювати їх новими за допомогою команди Сервис—Наст-
ройка. Вмикання (вимикання) панелей інструментів вико-
нується командою Вид—Панели инструментов.

Лінійки форматування. За допомогою їх і миші мож-
на швидко встановити відступи абзаців, розмір поля сто-
рінки, розміри колонок на сторінках та в таблицях, а та-
кож точки табуляції тексту. Вмикання (вимикання) ліні-
йок виконується через команду Линейка з меню Вид. У
звичайному режимі перегляду документа на екран виво-
диться тільки горизонтальна лінійка. У режимах розмі-
чання сторінок і попереднього перегляду документа з'яв-
ляється також вертикальна лінійка. Під час аналізу струк-
тури-ескіза документа лінійки зовсім не використовують.

Смуги прокручування. Ці смуги призначені для перемі-
щення вмісту робочої ділянки вікна за допомогою миші по
вертикалі та горизонталі. Клацанням мишею на кнопках із
стрілками-трикутниками вертикального прокручування до-
кумент переміщується на один рядок угору або вниз. Пере-
хід між сторінками забезпечується клацанням мишею на
іншій парі кнопок зі звичайними стрілками. Клацанням
мишею на смузі прокручування вище або нижче індикато-
ра-бігунка переміщають документ на висоту екрана, відпові-
дно, назад або вперед. Аналогічні наслідки дає застосування
клавіш керування курсором. Порядок використання гори-
зонтальної смуги прокручування є таким самим, як і верти-
кальної. Вмикають (вимикають) смуги прокручування, по-
слуговуючись командою Сервис—Параметри—Вид.

Рядок стану. В нього виводять різноманітні повідом-
лення та довідкову інформацію (див. рис. 2.1), наприклад
номери поточної сторінки і поділу документа, загальну
кількість сторінок, відстань від курсора до верхньої межі
сторінки, номер поточного рядка і позицію курсора в ньо-
му, а також повідомлення про виконання системою окре-
мих операцій (ЗАП, ИСПР, ВДЛ та ЗАМ). Останні викли-
кають подвійним клацанням мишею. Вмикається (вими-
кається) рядок стану командою Сервис—Параметри—Вид.

Основні режими роботи МогсІ

У Апогеї використовується п'ять основних режимів зо-
браження документа на екрані монітора:

• «Обьічньїй» є стандартним режимом роботи з доку-
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ментом. Використовується для введення, редагуван-
ня і форматування тексту;

• «Режим АЛ/'еЬ-документа». У ньому на екрані в
збільшеному масштабі відображається тільки текст
документа, решта елементів середовища ^огй (ме-
ню, панелі, смуги прокручування тощо) вимика-
ються;

• «Разметка страницьі» забезпечує таке посторінкове
зображення документа на екрані, яке він матиме на
папері після друкування. Тільки в цьому режимі
можна переглянути на екрані рисунки, ілюстрації,
діаграми і т. ін.;

• «Структура». У цьому режимі на екрані відобра-
жається тільки ескіз усього документа, тобто ієрар-
хія його частин і заголовків. Вибираючи та перемі-
щуючи рівні ієрархії, можна рухатися по тексту до-
кумента і змінювати положення його окремих
фрагментів;

• «Главньїй документ» дає змогу створювати складні
тексти, що мають кілька вкладених документів. При
цьому створюються новий зміст, предметний покаж-
чик і система перехресних посилань. У разі необ-
хідності головний документ можна поділити на час-
тини.

Перемикання режимів здійснюється за допомогою
команди меню Вид або кнопок, розташованих у лівому

нижньому куті вікна документа: _~І — «Обичньїй»,

— «Злектронньш документ», ЩР — «Разметка стра-
ницьі», У£І — «Структура» (див. рис. 2.1).

Робота з документами

Створення нового документа

Створення будь-якого документа починається з ви-
конання команди Файл—Создать. У вікні «Создание до-
кумента» (рис. 2.2), що з'являється на екрані, є кілька
вкладок, які містять шаблони, призначені для створен-
ня документів певного виду. Запропоновані системою
шаблони користувач може модифікувати та пристосо-
вувати для власних потреб. Шаблони, як і документи,
зберігаються у файлах.
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Рис. 2.2. Вікно створення документа

Створення документів у ^¥огсі ґрунтується на стандарт-
ному шаблоні-файлі «Новьш документ» (Могтаї.сіот,), який
містить стиль форматування абзаців та символів, парамет-
ри настроєння панелей інструментів, клавіатури, меню то-
що. Його вибирають у вкладці «Общие» (рис. 2.2). Потім
за командою ОК редактор Апогеї переходить у режим ство-
рення файла-документа з ім'ям «Документів», де N — по-
рядковий номер файла. Створення нового документа здійс-
нюється без закриття старого.

Для негайного створення документа в шаблоні Могтаї.сіоі

варто скористатися кнопкою Ш або клавішами <Сі;г1+М>.
У цих випадках діалогове вікно не потрібне.

Збереження документа

Зберігається поточний документ на магнітному диску
через команди Сохранить та Сохранить как із меню Файл.
Перша команда зберігає документ-файл із його початко-
вим ім'ям, а друга — з новим. Ім'я файла задається в
однойменному полі діалогового вікна «Сохранение доку-
мента» (рис. 2.3). Це вікно завжди викликається на ек-
ран командами Сохранить как і лише один раз — коман-
дою Сохранить.
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Рис. 2.3. Вікно збереження документа

Папка Мои документи є поточною і зручною для збе-
реження документів, із якими постійно працюють. Папки
Журнал та Избранное створюються автоматично і вико-
ристовуються для збереження документів користувача. Во-
ни доступні як при відкриванні, так і при збереженні до-
кументів-файлів. Кнопки «Рабочий стол» та «Д^еЬ-пап-
ки» забезпечують відкривання документів, ярлики яких
розміщено на робочому столі ^ІПСІОЛУЗ, а також доступ до
папок \¥еЬ-сервера. Для створення на робочому столі яр-
лика виділеного документа вікна досить клацнути мишею
на кнопці «Рабочий стол».

Імена всіх файлів \Уопі мають розширення .сіос і дов-
жину, що не перевищує 255 символів. Вони складаються з
літер, цифр й окремих символів (підкреслення, знака «мі-
нус» , пропуску та ін.), наприклад: Лекція_3, Меіо<і-1, Звіт99
тощо. У випадку взаємодії з ранніми версіями ^огй до-
цільно використовувати коротші імена — завдовжки не
більше ніж 8 символів.

Як правило, всі однотипні файли, створені користува-
чем у редакторі \Уогй, зберігаються в окремій папці з на-
звою Мои документи. У разі потреби користувач може
зберегти файл у власній папці (наприклад, ИОЗ_02, РР22_1)
на одному з робочих дисків (А: або В:). При цьому її ім'я
вибирається зі списку «Папка».

Для збереження файла-документа, який уже існує, пі-
сля його перегляду і редагування досить клацнути ми-
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рад
шею на кнопці Юя («Сохранить») або натиснути на клаві-
ші <С1г1+8>. При цьому діалогове вікно «Сохранение до-
кумента» не активізується.

П о п е р е д ж е н н я
Щоб не втратити інформації, рекомендуємо присвоїти доку-
менту власне ім'я вже після введення кількох рядків тексту і
регулярно зберігати файл у ході формування та зміни. Слід
зберігати і різноманітні версії файла-документа або створю-
вати його копії, а також завжди закривати командою Файл—
Закрить усі відкриті файли перед вимиканням комп'ютера.

Різноманітні версії редактора \¥огй зберігають доку-
менти в різних форматах. Особливість Апогеї полягає в то-
му, що він підтримує формати ранніх версій. Тип формату,
в якому передбачається зберегти файл, вибирають зі спис-
ку «Тип файла» (рис. 2.3).

Створення резервної копії файла

Копіювання файла — гарантія його небажаних змін і
повної втрати. Створити копію файла з ім'ям Ьесі можна
його простим перезаписом командою Сохранить как, але
з трохи видозміненим ім'ям, наприклад Ьесі (і. Водночас
Д/УогсІ надає користувачеві можливість автоматично ство-
рювати резервні копії документа, а також зберігати кіль-
ка версій документа, що редагується, в одному файлі.

Резервну копію створюють за допомогою перемикача
«Всегда создавать резервную копию», який є елементом
вкладки «Сохранение» діалогового вікна «Параметри», що
активізується через команду Сервис—Параметри. При
цьому будь-яка попередня версія-копія документа збері-
гається на МД у файлі з його початковим ім'ям, але з
додаванням слова «Копия».

Для збереження в одному файлі кількох версій доку-
мента варто активізувати команду Файл—Сохранить как
і у вже відомому вікні (рис. 2.3) клацнути мишею на кно-
пці «Сервис» та у спадному меню вибрати пункт «Сохра-
нить версию». В однойменне вікно (рис. 2.4), що відкри-
лося, вводять нотатки та коментар до цієї версії, яка по-
тім зберігається після клацання мишею на кнопці «ОК».

Кількість версій документа визначає користувач. Будь-
яка з них може відкритися за допомогою команди Файл—
Версии.
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Рис. 2.4. Вікно збереження версії

З метою економії ємності пам'яті та скорочення часу
оброблення файлів-документів рекомендується вилучати
версії, що стали непотрібними.

Відкривання файлів

Відкривання будь-якого раніше збереженого файла-
документа виконується за допомогою команди Файл—
Открнть, яка активізує діалогове вікно «Открьггие доку-
мента» (рис. 2.5), де вибирають робочу папку з потрібним
документом.

Якщо в списку «Тип файлов» установлено параметр
«Документи \¥огй», то у відповідному списку відобража-
ються імена всіх файлів, що мають розширення .гіос. Тоді
досить вибрати з нього ім'я потрібного файла і клацнути
мишею на кнопці «Открьіть». Після цього документ буде
завантажено в оперативну пам'ять, і на екрані монітора
з'явиться його перша сторінка. Імена файлів із будь-яким
розширенням можна вивести на екран за допомогою па-
раметра «Все файльї» списку «Тип файлов».

У діалоговому вікні «Открьітие документа» можна ви-
брати і відкрити кілька файлів одночасно, клацнувши ми-
шею на їхніх іменах при натисненій клавіші <Сіг1>.
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Рис. 2.5. Вікно відкривання документа

Файли відкривають також за допомогою однойменної

кнопки-шктограми І або при натисненні на клавіші
<Ст,г1+О>. І ще: імена останніх файлів, із якими працюва-
ли раніше, відображаються в нижній частині меню Файл.
Для відкриття будь-якого з них досить клацнути мишею
на його імені. Кожен із відкритих файлів-документів мо-
жна вибрати в меню Окио.

Попередній перегляд, пошук і селекція файлів

Попередній перегляд документа без його відкривання
та завантаження виконується у вікні «Открьітие докумен-

та» за допомогою кнопки «Просмотр»— **^', яка входить
до складу його панелі інструментів (рис. 2.5).

У ^огй передбачено також можливість скоротити час
пошуку файлів їх селекцією за заданими критеріями. Кри-
терій включає початковий склад або слово всіх імен фай-
лів і символи-маски «*» та «?». Відповідний критерій-
умову користувач уводить вручну в поле «Имя файла»
або вибирає з його списку (рис. 2.5). Наприклад, критерій
«Звіт-?» забезпечує відображення в списку «Имя» тільки
файлів із іменами, що починаються зі слова «Звіт-» і ма-
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ють будь-який порядковий номер від 0 до 9; критерій
«*.йос» — усіх файлів М^огеі, критерій «*.*» — файлів із
будь-яким ім'ям тощо.

Введення і редагування тексту

Більшість операцій введення, редагування та формату-
вання тексту виконують у режимі «Обьічньїй», що встано-
влюють, послуговуючись однойменною командою з меню

Вид або за допомогою кнопки НІ. Для цього прийнятний
також посторінковий режим М^огсі, що вмикається кноп-

кою 1§І або командою Вид—Разметка страницьі.
Місце, з якого вводиться текст, визначається положен-

ням курсора. Маніпулюючи клавішами <Вас1сзрасе> та
<Ве1е1;е>, користувач може вилучати окремі символи. Пі-
сля введення тексту, як правило, його редагують, тобто ко-
ректують, вилучають і переміщають слова, речення, абзаци
та блоки, змінюють параметри шрифту тощо. У процесі
редагування тексту виникає необхідність виділити (під-
світити) його фрагменти або весь текст, що здійснюється
за допомогою миші або клавіатури.

Виділення тексту документа і його фрагментів

Весь текст документа виділяється через команду Прав-
ка—Вьіделить все або за допомогою клавіш <СЇг1+ф>.
Фрагменти тексту виділяють по-різному:

• курсор установлюють на початок фрагмента, при на-
тисненій лівій клавіші миші її покажчик протягу-
ють («буксирують») на кінець фрагмента, а потім
клавішу відпускають;

• курсор ставлять на початок фрагмента, натискують
й утримують клавішу <8пі£і>. За допомогою кла-
віш керування курсором <-», <і> або миші кур-
сор переміщують на кінець фрагмента і клавішу
<8пШ> відпускають;

• курсор установлюють на початок фрагмента, натис-
кують клавішу <Г8> і за допомогою клавіш <-»> та
<і> вибирають потрібний фрагмент тексту.

Існують й інші засоби виділення окремих слів, ряд-
ків, речень, абзаців та великих фрагментів тексту. На-
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приклад, для виділення слова досить двічі клацнути на
ньому; щоб виділити текстовий рядок, слід клацнути ми-
шею зліва від нього; виділити абзац можна, двічі клац-
нувши мишею ліворуч від нього або тричі — всередині
абзацу, тощо. Будь-яке виділення тексту в документі ска-
совують, клацнувши мишею на якому завгодно вільно-
му місці екрана або натиснувши на одну з клавіш керу-
вання курсором.

•О Отменигь ввел
О Повторить введ

Ш+2

Операції з фрагментами тексту

Виділені фрагменти тексту можна вилучати, вирізати,
вставляти, переміщувати та копіювати.

Вилучення фрагмента, як і помилково введеного сим-
волу, виконується клавішею <Вас1с8расе> або <Ве1е1;е>.
Можна також скористатися командою Правка—Очис-
тить.

Копіювання та вирізування фрагмента здійснюють за
допомогою буфера обміну (СИрЬоагй),послуговуючись од-
нойменними командами меню Правка (рис. 2.6).

У першому випадку фраг-
мент залишається в докумен-
ті, в другому — з документа
вилучається. Для копіювання
і вилучення фрагмента зруч-
но використовувати також

кнопки ;™К -,^ або комбі-
нації клавіш <СІг1+С> і
<С1;г1+У>, відповідно.

Вставляють фрагмент із
буфера в текст документа, по-
чинаючи з позиції курсора,
однойменною командою з ме-
ню Правка (рис. 2.6), натис-
ненням на клавіші <Сі;г1+м>
або клацанням мишею на

кнопці ШШ.
Перераховані вище опе-

рації зручно виконувати та-
кож через команди з кон-
текстного меню роботи з
текстом (рис. 2.7).

Очистить

Шити,-
Заменигь. СЙ+Н

СЙМЗ

Рис. 2.6. Меню Правка
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Цьірезаггь

ІЦ Веташгь

А ШРИФТ.,,
а Абази...
*Е Список...

СннонимьІ

Рис. 2.7. Контекстне
меню роботи з текстом

Є також можливість перене-
сти декілька фрагментів у так
звану «скарбничку». Для цього
після виділення кожного з них
необхідно натиснути на клавіші
<Сіг1+ГЗ>. Об'єднані в такий
спосіб фрагменти вставляють
у текст документа за допомо-
гою клавіш <Сіг1+8піїі+РЗ> —
«скарбничка» одночасно очища-
ється.

За допомогою розширеного
буфера обміну (рис. 2.8), у який
можна помістити до 12 об'єктів
із різних документів, включаю-
чи документи з Ехріогег та з ін-
ших додатків до "\¥іпс!о'№3, встав-
ляють окремі елементи — по
черзі або відразу всі.

ІБчфер обмена (6 из 121

Рис. 2.8. Панель інструментів буфера обміну

Скасування і повторення операцій

Редактор \\ГогсІ дає змогу скасувати раніше виконані
дії. Зокрема, можна скасувати будь-яку операцію редагу-
вання, включаючи вилучення, вирізування, копіювання і
вставлення тексту. Для цього використовують видозмі-
нену команду Отменить із меню Правка, в якій завжди
відображається остання з виконаних дій. Якщо, напри-
клад, було вилучено фрагмент тексту, то в меню з'явить-
ся опис-команда Отменить удаление; якщо фрагмент
уставлявся — команда Отменить вставку из буфера і т. д.
Щойно виконану операцію можна скасувати за допомо-
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гою клавіш <С1;г1+я> або клацанням мишею на стрілці
Хі*ї +кнопки («Отменить»). Розкривши перелік уже ви-

конаних операцій-команд зазначеної кнопки, можна виб-
рати будь-яку — і скасувати.

Повторення скасованих операцій-команд виконують на-
тисненням на клавіші <Сіг1+н>, клацанням мишею на

кнопці- піктограмі
ка — Повторить .

(«Вернуть») або командою Прав-

Вставлення в текст спеціальних символів

У редактор Л¥огй включено кілька таблиць символів,
яких на клавіатурі комп'ютера немає. Це математичні сим-
воли, знаки арифметичних і логічних операцій, всілякі дуж-
ки, стрілки та геометричні фігури, літери різних алфавітів
тощо.

Символи вставляють через команду Вставка—Символ,
яка відкриває однойменне вікно з двома вкладками —
«СимвольІ» та «Специальньїе символьї» (рис. 2.9), що ма-
ють низку таблиць символів різного типу («обьгчньїй текст»,
«ЗутЬої» та ін.). Потрібну таблицю вибирають зі списку
«Шрифт».
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Рис. 2.9. Вікно символів
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Відшукавши потрібний символ, виділяють його за до-
помогою миші і вставляють у текст — починаючи з пози-
ції курсора натисненням на клавішу <Епіег> або клацан-
ням мишею на кнопці «Вставить». Ця процедура також
виконується, якщо двічі клацнути мишею на вибраному
символі.

Скориставшись символами таблиці «ЗутЬоІ» (рис. 2.9),
можна вводити в текст нескладні математичні формули
таких видів:

п п

А=0 А=0

Для введення індексів користуються клавішами
<С*г1++>, <СМ+ =>, <СітІ+]>, <СМ+[>. Складніші фор-
мули можна вставити за спеціальною програмою Е^иаііоп
Есіііог.

Для швидкого викликання вікна «Символ» варто ско-

ристатися кнопкою §№ («Вставить символ»), яку слід роз-
містити на одній із панелей інструментів. Це роблять за
допомогою команди Сервис—Настройка вкладки «Коман-
дьі» та «буксируванням» відповідної піктограми.

Працюючи з вікном «Символ», можна активізувати йо-
го другу вкладку «Специальньїе символи» із символами
«...», «©», «®», «™» таін.

Із символами, що часто вставляють у текст, доцільно
пов'язати відповідну комбінацію клавіш. Для цього до-
сить вибрати символ, клацнувши мишею на кнопці «Кла-
виша», і в діалоговому вікні «Настройка», що з'явиться,
присвоїти символу будь-яке сполучення клавіш із неви-
користаних у Апогеї.

Для переходу з діалогового вікна «Символ» до тексту
документа потрібно клацнути мишею на вільньому місці
вікна документа або скористатися клавішами <А1Н-Р6>.
Виходять із діалогового вікна, клацнувши мишею на кнопці
«Отмена».

Створення і вставлення автотексту

Під час формування документа часто виникає потреба
ввести в нього однакові фрагменти тексту. В такій ситуа-
ції доцільно використати спеціальний засіб — «Авто-
текст». За його допомогою будь-які повторювані фрагмен-
ти, що містять текст, таблиці або графічні об'єкти, запа-
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м'ятовуються у файлі з відповідним ім'ям і потім устав-
ляються в документ у міру потреби.

Для створення елемента автотексту слід виділити по-
трібний фрагмент тексту і активізувати команду Встав-
ка—Автотекст—Создать. Далі у вікно «Создание злемен-
та автотекста» (рис. 2.10), що відкрилося, ввести ім'я фраг-
мента, яке клацанням мишею на кнопці «ОК» додається
до вже створеного списку автотексту.

Зленемт аетотексгз будет шздан
на осноее шдеденвопї фрагмента,
і̂ я злеічента автотекста;

[таіблица1Ч9ІГ

ОК Отвена

Рис. 2.10. Вікно створення елемента автотексту

Створення елементів автотексту можливе і через коман-
ду Вставка—Автозаміна—Автотекст. При цьому активі-
зується вікно «Автозамена» (рис. 2.11) із послідовністю
вкладок «Автозамена», «Автотекст» та ін.

Ім'я нового елемента вводять до відповідного поля
вкладки «Автотекст» (рис. 2.11) і додають до її списку
командою Добавить. Елементам автотексту, як правило,
присвоюють короткі імена, що містять одне-три перших
слова фрагмента, який хочуть зберегти. Вилучити елемент
зі списку можна через команду Удалить, уставити в до-
кумент вибраний елемент списку — командою Вставить.

Пошук і заміна фрагментів тексту

У редакторі Апогеї можна відшукувати слова і фраг-
менти тексту за заданими умовами із їх заміною або збе-
реженням. Цю процедуру виконують командою Правка—
Найти, яка активізує вікно «Найти й заменить» із вклад-
ками «Найти», «Заменить» і «Перейти» (рис. 2.12).

Під час пошуку із заміною у відповідні поля вкладки
«Заменить» вводяться початкові слова і слова, якими їх
варто замінити. Після клацання мишею на кнопці «Заме-
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Автозамена

Автоїамена ] Автофорнатприввода | Автофорхат і

}7 йвтпнвгршвние для акнтмкста й дат

Чтобз)»?ринять вреддажвнньїй текст, нзжкитекдааяшуЕг*»

]миіиагна»ііииаиііиліі!і8)яияиі

КУРЬЕРОМ
ЛИЧНОЕ
Нои наилучшие пожелания,
НА;
Ответ;
Пиши,
по
ПО ФАКСУ

клацанням лівою клавішею миші

Щабяоньк | Все актианьїе шаблоньї •»}
1 «̂+4

ОТМ8НЗ

Рис. 2.11. Вікно автозаміни тексту

Найти й замєгіить

|документ

Закенит&«а; ]ДокуІІент ]

Рис. 2.12. Вікно пошуку і заміни слів

нить» система знаходить у тексті найближче початкове
слово, виділяє його і замінює новим. Щоб замінити почат-
кове слово у всьому документі, досить скористатися кноп-
кою «Заменить все». Для вилучення слова з тексту слід
поле «Заменить на» залишити пустим.
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Вкладку «Заменить» можна використовувати також
для пошуку слів без їх заміни. Для цього достатньо клац-
нути мишею на кнопці «Найти далее». Втім, відшукують
слова і фрагменти тексту зазвичай за допомогою вкладки
«Найти».

Для заміни фрагментів тексту молена скористатися та-
кож командою Правка—Заменить. Вона відразу активі-
зує вікно «Найти й заменить» із вкладкою «Заменить».

Редактор ^оггі дає змогу шукати і замінювати тексти
з різними параметрами форматування та стилями, вико-
нувати комплексний пошук, використовуючи символи, що
не друкуються, символи підставлення і спеціальні опера-
тори пошуку.

Заміна шрифту та його параметрів

На етапі редагування тексту можна оперативно за-
мінити шрифт, його розміри і накреслення, скористав-
шись вкладкою «Заменить» вікна «Найти й заменить»
(рис. 2.12). За допомогою команди Больше це вікно тро-
хи видозмінюється, після чого в ньому встановлюють фор-
мат початкового шрифту і формат шрифту, яким його
треба замінити. Для цього клацанням мишею на кнопці
«Формат» викликають список основних параметрів текс-
ту (шрифт, абзац, мова та ін.), активізують параметр
«Шрифт» і відкривають вікно «Найти шрифт» (рис. 2.13)
або аналогічне йому — «Заменить шрифт». Встановив-
ши послідовно потрібні параметри початкового та нового
шрифтів, виконують процедуру пошуку і заміни (коман-
ди Заменить, Заменить все).

Переміщення в тексті

Переміщуватися в межах тексту можна як за допомо-
гою клавіш керування курсором (табл. 2.3), так і послуго-
вуючись мишею.

Переміщення у межах тексту здійснюється і за номе-
рами рядків, сторінок, таблиць, рисунків, математичних фор-
мул, приміток, а також за іменами закладок, анотацій, по-
лів й інших об'єктів. Перехід виконують, послуговуючись
командою Правка—Перейти або натиснувши на клавіші
<Сіг1+п>. Для цього у вікні «Перейти», що відкривається,
слід вибрати тип об'єкта, до якого треба перейти.
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Найти шрифт

5аг>5 ЗегіР бері
ЗутЬоІ
Тапота
ТетрІІ5 5ап5 ІТС
ТІГТІЄ5 Мею Яотал

.±1

»*~3

^

обьічньїй <*І
курсив _ ~1
полужирньїй |
полужирньїй курсив
не полужирньїй Т.|

8 ж;
9 П
10

« ІІ

1̂£идоизмен«ниє

ї? в̂ »а*(йиндекі

Р жа^йй мшжс
Р ПРИПОЙНЯТЬЙ

Обр.Ж5ЄЦ

поле

ОК І Отвенз ]

Рис. 2.13. Вікно пошуку шрифту

Таблиця 2.3

Комбінації клавіш для переміщення в межах тексту

Комбінація
клавіш

«—>, <-»>

<Т> , <і>
<С1г1+Т>,
< Сіг1+і>

<С1;г1+<->,
<С1;г1+-»

<РгУр>,

<Р§Вп>

<Ноте>,
<Епй>

<Сі;г1+Ноте>,
<Сіг1+Епс1>

Виконувана операція

Переміщення
курсора на

позицію ліворуч і праворуч

рядок угору та вниз

абзац угору та вниз

одне слово ліворуч і праворуч

один екран угору й униз

початок і в кінець рядка

початок і в кінець документа



312 Основні додатки до \Л/іпйо\«5

Форматування тексту

Форматувати текст найзручніше в режимі перегляду
«Обьічньш». Основні формати тексту встановлюють перед
початком його введення. Можна змінювати формати різ-
них елементів тексту — окремих символів, абзаців, фраг-
ментів і сторінок. Усі операції форматування виконують
після виділення відповідного елемента.

Форматування символів

Процедура форматування символів включає вибір ти-
пу, накреслення, розміру і кольору шрифту; встановлення
інтервалів між символами, вибір засобу анімації (обрам-
лення, виділення) окремих слів та фрагментів тексту, вве-
дення в текст спеціальних символів тощо.

Вибір типу і розміру шрифту. Цю процедуру викону-
ють через команду Формат—Шрифт, що зумовлює появу
на екрані вікна «Шрифт» із трьома вкладками — «Шрифт»,
«Интервал» та «Анимация».

Вікно шрифтів із вкладкою «Шрифт» має вигляд, іден-
тичний вікну пошуку шрифту (рис. 2.13). Вкладка «Шрифт»
надає користувачеві багатий вибір варіантів шрифтового
оформлення тексту, а саме:

• вибір типу шрифту (Тітез Ме\у Котап, ВаШса, Агіаі,
ЗутЬої та ін.) і варіанта його накреслення («обьіч-
ньш», «курсив», «полужирньш» або «полужирньїй
курсив»);

• установлення або вибір зі списку шрифту потрібно-
го розміру в пунктах (від 8 до 72 пт, 1 пт — приблиз-
но 0,35 мм);

• задання параметрів підкреслення елементів тексту
(«одинарнеє», «только слова», «двойное», «пунктир-
ное», «толстой линией» таін.);

• керування спецефектами оформлення тексту («за-
черкнутьій», «двойное зачеркивание», «верхний ин-
декс», «нижний индекс», «с тенью» таін.).

Вибір значень параметрів залежить від призначення
і характеру документа. Стандартним є такий формат
шрифту: тип — Тігпез Ке\у Котап, висота 10 пт (при-
близно 4мм), колір — монохромний («Авто»), накрес-
лення — звичайне. Система призначає його автоматич-
но під час створення нових документів на базі шаблону
«Обьічньш».
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Вкладку «Интервал» вікна «Шрифт» (рис. 2.14) ви-
користовують для того, щоб установити масштаб шриф-
ту, міжсимвольні інтервали і зсув символів щодо базо-
вої лінії тексту.

Масштаб: |юо%

разреженньій : (Іпт

Нет
ІШ

Г Ш9рНИНГД|Вниз

Вверх Зпт

пумкгбе й йолее

Тітез Котап

Шрифт Ттиетда, Ом ие«зпьзї«сй дшаивода как на гіфа«, тжи нз

ок Отмен»

Рис. 2.14. Вікно «Шрифт» із вкладкою «Интервал»

Міжсимвольний інтервал вибирають зі списку «Интер-
вал» («обьічньїй», «разреженньш», «уплотненньш»). Авто-
матично система призначає інтервал «Обьгчньїй». Змінити
у більший або менший бік його можна за допомогою лі-
чильника. Позиція символів щодо лінії, на якій вони роз-
ташовуються («вверх», «вниз», «нет»), задається в списку
«Смещение» і також регулюється лічильником.

Вкладка «Анимация» вікна «Шрифт» містить список
спецефектів, що привертають увагу користувача до певного
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слова, абзацу або фрагмента тексту («красньїе муравьи»,
«мерцание», «мигающийфон», «неоноваяреклама», «фейер-
верк», «черньїе муравьи»). Анімація діє тільки під час пере-
гляду документа на екрані монітора, на папері її не буде.

Більшість із наведених вище параметрів шрифту мож-
на швидко активізувати за допомогою кнопок панелей ін-
струментів або комбінацій клавіш керування (табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Кнопки та швидкі клавіші вибору параметрів шрифту

Кнопка

;Тгое5Ме«К<жйп г

14 »

ж

'К \

3

і Ж

й
**
х*

Аб?

АЕЄ

ш

Назва кнопки

«Шрифт»

«Размер
шрифта»

«Полужир-
НЬІЙ»

«Курсив»

«Подчерк-
нутьій»

«Двойное под-
черкивание»

«Подчерки-
вание слов»

«Верхний
индекс»

«Нижний
индекс»

«Зачеркну-
ТЬІЙ»

«Мальїе
прописньїе»

«Все
прописньїе»

Комбінація
клавіш

<Сіг1+31ІіЛ+Р'>

<Сїг1+[>
<Сїг1+]>

<С1г1+В>

<Сіг1+І>

<С1г1+П>

<Сіг1+8ЬШ+В>

<С1;г1+5МЙ+\¥>

<СІг1++>

«Лг1+=>

-

<Сіг1+8ЬіЙ+К>

<Сїг1+8ЬШ+А>

Виконувана
операція

Вибір типу шрифту
(гарнітури)

Вибір розміру
шрифту

Перемикання
на напівжирний
шрифт

Перемикання
на курсив

Підкреслення
тексту одинарною
лінією

Підкреслення
тексту подвійною
лінією

Підкреслення тексту
штриховою лінією
(крім пропусків)

Розміщення
символів вище
базової лінії

Розміщення
символів нижче
базової лінії

Закреслення тексту

Перетворення всіх
літер на великі,
але зі зменшеним
розміром

Перетворення всіх
літер на великі (без
зменшення розміру)
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Зміна регістру символів. Виконується командою
Формат—Регистр, що відкриває діалогове вікно «Ре-
гистр» (рис. 2.15).

<~ ££Чйн««>.С прописних

Рис. 2.15. Вікно регістру символів

Засобами цього вікна можна:
• перевести перший символ усіх слів виділеного фраг-

мента у верхній регістр («Начинать С Прописних»);
• усі символи виділеного фрагмента перевести в ниж-

ній («все строчньїе») або у верхній регістр («ВСЕ ПРО-
ПИСНЬІЕ»);

• символи верхнього регістру перевести в нижній ре-
гістр і навпаки («иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР»);

• перейти до звичайного відображення символів («Как
в предложениях»).

Швидко замінити малі літери фрагмента на великі і
навпаки можна також натисненням на клавіші <8піШ-РЗ>.

Форматування абзаців

Форматування тексту зазвичай починають із формату-
вання абзацу.

Абзац — будь-який фрагмент документа, за яким розміщується мар-
кер кінця абзацу (Ц).

Абзац вводять за допомогою клавіші <Епіег>. Формату-
вання абзаців передбачає їх вирівнювання, задавання відсту-
пів, установлення інтервалів між рядками й абзацами, конт-
роль «висячих» рядків, форматування табуляцією та ін.

Заздалегідь виділені абзаци форматують за допомогою
команди Формат—Абзац, що активізує однойменне вікно
з двома вкладками «ОтступьІ й интервальї» та «Положе-
ние на странице» (рис. 2.16).

Вирівнювання абзаців. Виконується по лівому краю,
по правому краю, по центру або по ширині (по обох кра-
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ях). Автоматично система призначає вирівнювання «По
левому краю». При цьому лівий край тексту стає рівним, а
правий — зубчатим. Для вибору засобу вирівнювання
можна скористатися відповідним списком вікна «Абзац»

* або клавішами(рис. 2.16), кнопками ,
<С*г1+]>, <Сіг1+К>, <Стл-1+Е> та

Установлення відступів. Відступи абзацу ліворуч і пра-
воруч щодо робочого поля сторінки, а також відступ пер-
шого рядка ліворуч від поля тексту користувач встанов-
лює за допомогою однойменних лічильників і поля «пер-
вая строка» вкладки «ОтступьІ й интервальї» (рис. 2.16).
На практиці межі робочого поля й абзаців тексту, як пра-
вило, збігаються, абзац має «червоний рядок», тому значен-
ня відступів дорівнюють 0; 0; 1,27 см, відповідно. Зрозу-
міло, відступи можуть бути й іншими, наприклад відступ
першого рядка («Отступ») можна відключити («нет») або
перетворити його на виступ («Вьіступ»).

поширине «•] ] Основний текст

ОДМ»! }0см

ІОсм И

перваістрокаі

і Отступ <г\

№стервая

перед; 0пт

|І;27см

»*ачение:

Оер««ц пксп ОЄриец тазсп ОбриоІ тшсп Оєриец ТЕКСП

З
Рис. 2.16. Вікно абзацу з вкладкою «ОтступьІ й интервальї»

Швидко і наочно установлювати відступи можна також
за допомогою горизонтальної лінійки форматування
(рис. 2.17), тобто «буксируванням» відповідних індикаторів.
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Індикатор відступу першого рядка абзацу
и,,,,,,.,.,,..,./»^...,....., „ І . І І І І І . І , . . . І . ш г . І . , , „ І , „ „ , , . , І , , , І „ І . „ І І , І . , „„„.

[^ *'̂ ^ І 1 ? 2 І 3 > 4 І 5 І 6 І 7 І 8 І 9 І 10 І 11 І 12 ' 13 ' 14 І 15 ' 16 > 17 {^ЬН$

^— Індикатори лівого і правого відступів абзацу —'

Рис. 2.17. Лінійка форматування

Задання міжрядкових інтервалів. Автоматично систе-
ма призначає інтервал розміром один рядок («Одинарний»).
Розмір інтервалу вимірюється в пунктах (пт) і залежить
від розміру шрифту. Так, шрифту розміром 14 пт відпові-
дає одинарний інтервал, що дорівнює приблизно 16 пт. При
цьому на стандартному аркуші А4 розміщується до 42 ряд-
ків. Можна також задати «Полуторний», «Двойной» або
установити потрібний інтервал, скориставшись параметром
«Множитель» і лічильником «Значение». Найкраще роз-
ташування тексту та графічних об'єктів досягається гра-
ничними параметрами «Точно» і «Минимум». Тоді систе-
ма автоматично встановлює міжрядковий інтервал, який точ-
но дорівнює установленому в лічильнику «Значение» або є
не меншим, ніж останній.

Міжрядкові інтервали «Одинарний», «Полуторний» і
«Двойной» встановлюють також за допомогою відповід-

них кнопок панелі інструментів — тШ, Ш&,
Задання інтервалів між абзацами. Виконується воно

за допомогою лічильників поля «Интервал» вкладки «От-
ступьі й интервалн» (рис. 2.16). Для цього спочатку слід
виділити всі абзаци тексту, крім першого або останнього, і
далі встановити розмір інтервалу після або перед абзацом.
Таким чином можна уникнути вставлення додаткового ін-
тервалу перед першим або після останнього абзацу.

Заборона розриву абзаців. Під час формування сторі-
нок абзаци, як правило, розриваються на частини. При по-
требі такі розриви можна вимкнути перемикачем «Не раз-
рьівать абзац» вкладки «Положение на странице» вікна
«Абзац». За допомогою перемикача «Не отрьівать от сле-
дующего» цієї самої вкладки два або кілька сусідніх аб-
заців обов'язково розміщуються на однім аркуші.

Вкладка «Положение на странице» містить ще кілька
перемикачів, які забороняють «висячі» рядки, автоматич-
не перенесення слів і нумерацію рядків.

Обрамлення абзаців. Щоб надати тексту більшої ви-
разності, окремі його абзаци та заголовки іноді вкладають
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у рамку з тінню і фоном. Таку операцію виконують ко-
мандою Формат—ГраницьІ й заливка, яка викликає на
екран однойменне вікно з трьома вкладками «Граница»,
«Страница» та «Заливка» (рис. 2.18).

Засобами вкладки «Граница» встановлюють варіант об-
рамлення, тип, колір і ширину ліній. Результат цієї про-
цедури відображається у вікні «Образец». У випадку ви-
користання вкладки «Страница» характер дій залишаєть-
ся таким самим, але вони поширюються тоді на цілу
сторінку. Засобами вкладки «Заливка» можна вибрати ко-
лір заливання та фону, тип візерунка.

ГпдницьІ й зайивка

%І!

те*.

0.5 пт І-
1;.') Д

Рис. 2.18. Вікно меж і заливання

Швидкий і спрощений варіант обрамлення виділених за-
головка, абзацу або фрагмента тексту реалізується за допомо-
гою спеціальної панелі (рис. 2.19), яку викликають на екран

клацанням мишею на кнопці («Внешние границьі»).

-ь . '_-
Рис. 2.19. Панель обрамлення об'єктів тексту
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Форматування сторінок документа

Для того щоб текст документа мав вигляд надрукованих
на папері сторінок, потрібно скористатися командою Вид—

Разметка страницьі або однойменною кнопкою — ЩІ..
Процес форматування сторінок документа передбачає:
• установлення розміру й орієнтації сторінок;
• установлення параметрів полів;
• масштабування зображення сторінки;
• поділ тексту документа на сторінки;
• нумерацію сторінок;
• створення верхнього та нижнього колонтитулів сто-

рінок;
• поділ сторінок на колонки тощо.
Найпоширеніші процедури форматування сторінок по-

дано нижче.

Установлення розміру й орієнтації сторінок

Виконується командою Файл—Параметри страницьі,
що зумовлює появу на екрані вікна «Параметри страни-
цьі» з чотирма вкладками (рис. 2.20). Розмір сторінки
вибирають або встановлюють засобами вкладки «Размер
бумаги». При цьому стандартні розміри аркуша, напри-
клад формату А4 (210 х 297 мм), вибирають із одноймен-
ного списку, а нестандартні задають за допомогою пара-
метра «Другой» і лічильників «Ширина» та «Вьісота».

}КО ВСеМу Документу

Рис. 2.20. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Размер бумаги»
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У цьому вікні вибирають також потрібну орієнтацію
сторінки (книжкову чи альбомну) і визначають, якої час-
тини документа стосуються вибрані параметри: «Ко все-
му документу», «До конца документа» і т. ін.

Установлення параметрів полів

Для встановлення розмірів верхнього, нижнього, ліво-
го та правого полів використовують вкладку «Поля» вік-
на «ПараметрьІ страницьі» (рис. 2.21).

Параметри страннци

<-фт крвяда издинтитуйр-
1 вещі«го; ( о ™ 5

|осм Првме>«ть; ко есему документу

Пвйажеиме (терегійвтв *~— -—*-'
Г'̂ агражцмейяис»

Рис. 2.21. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Поля»

Ширину обкладинки і відстані від нижньої та верх-
ньої меж сторінки до відповідних колонтитулів установ-
люють лічильниками «Переплет» та «От края до колон-
титула». За колонтитул приймають тексти й образотвор-
чі елементи, які повторюються на кожній сторінці
документа, наприклад номери сторінок, назви глав і роз-
ділів тощо.

Рамку поля набору можна викликати на екран за до-
помогою позначки «границьі текста» вкладки «Вид» вік-
на «Параметри» (рис. 2.22). Остання активізується коман-
дою Сервис—Параметри.
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Параметри

Потравлений ] ГЬ-льзшатепь | Сбенестижзсть | Распадожеми*
Вид І обим* | правка } Печать | Сй̂ й̂вии* \

0року вктаяжя

ІВсегда

Г~ знаки табулянии: Г" мягкие переносм Г прс̂ ельї
Г" гнаїїи в9*ацез Г" осрмІ̂ Й текст Г" все

Р^ й«їнки
Г"

)осм -

Рис. 2.22. Вікно «Параметру» з вкладкою «Вид»

Масштабування зображення сторінки

Масштаб зображення сторінки та тексту на ній може
змінюватися в межах від 10 до 500%. Його вибирають зі
списку або встановлюють вручну.

Швидка зміна масштабу можлива за допомогою спис-
ку, який викликають на екран клацанням мишею на кноп-

ці 1?5™,,,,,,1і («Масштаб») панелі інструментів (див. рис. 2.1).
У цьому списку поряд із цифровими масштабами можуть
задаватися такі масштаби, як «По ширине страницьі», «По
ширине текста», «Страница целиком» і «Две страницьі».

Зазвичай масштаб зображення сторінки вибирають або
встановлюють у вікні «Масштаб» (рис. 2.23), яке активі-
зується командою Вид—Масштаб.

У ньому можна не тільки встановити масштаб окре-
мих сторінок, а й задати їх кількість. Для цього варто
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Масштаб

Г 200%

-образец-

С по ширине етран**дьі

Г" ло ширинб тексти

Рис. 2.23. Вікно масштабу

ввімкнути перемикач «несколько страниц» і виділити кур-

сором потрібну кількість сторінок у списку кнопки ші.
Положення сторінки або кількох сторінок на екрані

для різних варіантів їх масштабування відображається на
полі «Образец».

Поділ тексту документа на сторінки

Такий поділ можна виконувати автоматично або вруч-
ну. В автоматичному режимі текст ділиться на стандартні
сторінки з однаковою кількістю рядків. Наприклад, у разі
використання міжрядкового інтервалу «Одинарний»,
шрифту типу Тітез Меду Котап із розміром 14 пт і сторі-
нок із полями 2; 1,7; 2,5 і 1,5 см (див. рис. 2.21) кіль-
кість рядків становитиме 43—44. При інтервалі «Множи-
тель» зі значенням 1,1 вона не перевищуватиме 39—40.

Автоматичний поділ документа не завжди зручний, то-
му що він призводить до розривання ілюстрацій, утворен-
ня вільних полів й інших дефектів. Тому іноді варто ско-
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ристатися ручним поділом. Для цього слід установити кур-
сор на задумане місце розриву і активізувати команду
Вставка—Разрьів — на екрані з'явиться однойменне вікно
(рис. 2.24).

Разрьів

С

<~ новую рроку

Новий раздед

£екущей странице

с четшй стракйци

с нйчет«ойстраницьі

<Ж Отюена

Рис. 2.24. Вікно поділу тексту документа

У вікні «Разрьів» можна позначити не тільки перехід
до нової сторінки, а й до нової колонки або розділу —
якщо сторінки мають різні параметри форматування.

Найпростішим способом поділу тексту на сторінки є
використання комбінації клавіш <С1г1+Еп1;ег>.

Для скасування встановленого переходу досить натис-
нути на клавіші <А1і;+Вас1<:зрасе>.

Нумерація сторінок

Виконується за допомогою команди Вставка—Номе-
ра страниц, яка активізує однойменне вікно (рис. 2.25). У
ньому задають положення номера на сторінці (вгорі або
внизу) та його розташування щодо її меж (праворуч, ліво-
руч, в центрі, всередині чи зовні).

За допомогою перемикача «Номер на первой страни-
це» можна заборонити (дозволити) виведення номера
першої сторінки. Параметром «Формат» і його вікном
(рис. 2.26) користуються, щоб вибрати тип нумерації
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(арабські або римські цифри, латинські літери), встано-
вити початок нумерації (із зазначеного числа або про-
довжити нумерацію).

Номера страниц

Вьірзвнивание:

]Справа

р ншер, «з первай страмне

ОК

Рис. 2.25. Вікно нумерації сторінок

Формат номера страницм

§орпат номера;

',< '-А, '/

Н>«ераций страниц

<• продолжить

Г начатьс Г

Отнеш

Рис. 2.26. Вікно формату номера сторінки

Створення таблиць та оброблення табличних даних

Редактор Апогеї надає користувачеві багатий набір за-
собів для швидкого створення двовимірних таблиць будь-
якої складності та конфігурації. Він має засоби оброб-
лення табличних даних, тобто здатний виконувати функ-
ції табличного процесора.
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Створення двовимірних таблиць

Створення таблиць за допомогою панелі інструментів
«ТаблицьІ й границьі». Цю панель (рис. 2.27) викликають
на екран, послуговуючись командою Таблица — Нарисовать

таблицу або за допомогою однойменної кнопки — НІ стан-
дартної панелі інструментів. Після клацання мишею на

кнопці -"̂  («Нарисовать таблицу») покажчик миші набу-
ває вигляду олівця.

Рис. 2.27. Панель інструментів «ТаблицьІ й границьі»

Для формування контуру таблиці необхідно встанови-
ти олівець на її початок і клацнути мишею; далі штрихо-
вий прямокутник, що з'явиться на екрані, розтягнути до
розмірів таблиці.

Розмежувальні лінії рядків і стовпців таблиці рису-
ють «буксируванням» покажчика-олівця в заданому на-
прямку. Непотрібні лінії вилучають мініатюрною гумкою,

ул
яку вмикають кнопкою *̂* .

За допомогою інших кнопок панелі «ТаблицьІ й гра-
ницьі» можна збільшити або зменшити кількість рядків і
стовпців у таблиці, вирівняти їх ширину та висоту, поді-
лити або об'єднати комірки, відсортувати дані таблиці за
зростанням (спаданням) і підсумувати їх; нарешті, авто-
матично відформатувати таблицю й вибрати варіант її зов-
нішнього оформлення.

Створення таблиць командою Таблица — Добавить таб-
лицу. Цією командою послуговуються, щоб викликати на
екран монітора вікно «Вставка таблицьі» (рис. 2.28), у яко-
му задають кількість рядків та стовпців (автоматично —
5 і 2), а також ширину стовпця таблиці. Спочатку ширина
всіх стовпців однакова, і таблиця займає все поле набору
(«Авто»).

У спеціальному списку, що містить шість таблиць-
зразків, редактор \УогсІ має і готовий варіант таблиці. Зраз-
ки викликають на екран за допомогою кнопки «Автофор-
мат». їх можна форматувати, змінювати і доповнювати.

Створення таблиць на основі наявного тексту. \УогсІ
Дає змогу досить просто перетворити текст на таблицю.
Для цього треба:
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8 ставна таб лицьі

Ршмер таблиць!

Аетоподбор шириньі стал&іш

{•* гюєтоднная;

Г ГТО СОДЄЇЩИГВДГ*У

Г гкширинед^на

Формат; (нет)

Авто

ОК

Рис. 2.28. Вікно вставляння таблиці

• поділити текст на стовпці за допомогою символу аб-
зацу — «1|» (<Епі;ег>), табуляції (<ТаЬ>), крапки з
комою або будь-якого символу, вибраного користу-
вачем;

• виділити перетворений текст і активізувати коман- і
ду Таблица—Преобразовать в таблицу;

• установити кількість стовпців таблиці у вікні «Пре-1
образовать в таблицу» (рис. 2.29), зазначити вид роз-|
дільника та активізувати команду ОК.

Сформувати таблицю можна також, послуговуючись]
командою Добавить таблицу з меню Таблица або клац-І

нувши мишею на однойменній кнопці — ві. При цьому]
вікно «Преобразовать в таблицу» не активізується.

Введення даних до таблиці та їх форматування

Дані вводять у комірки таблиці, починаючи з позиції І
курсора. В міру заповнення комірки її розміри по верти-}
калі автоматично збільшуються. Переміщення між комір-З
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Преобразовать в табяицч

Размер таблицьі • -
число єтшбцш;

Автоподбор шириньї стаябшв

§

Авто

посодержимому

ґ" по ширине &к«а

Формат: (нет)

знак абзаца Г" точка с заяятой
(У -, ГГ"

ок і
ІТІІҐІ'ПТҐІ11ІПІ№1ІТГҐ|-ГІ

Рис. 2.29. Вікно перетворення тексту на таблицю

ками таблиці здійснюється за допомогою різних комбіна-
цій клавіш керування курсором (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Комбінації клавіш для переміщення по таблиці

Комбінація клавіш

<ТаЬ>

<8МЙ+ТаЬ>

<Сїг1+ТаЬ>

<АН+Ноте>

<АН+Еші>

<АН+РеІГр>

<Аи+Р§Вп>

Виконувана операція

Перехід до наступної комірки

Перехід до попередньої комірки

Вставлення символу табуляції

Перехід до першої комірки рядка

Перехід до останньої комірки рядка

Перехід до верхньої комірки стовпця

Перехід до нижньої комірки стовпця

Форматування табличних даних виконується так само,
як і форматування звичайного тексту. Спочатку їх виді-
ляють, а потім форматують, використовуючи команди Фор-
мат—Абзац, Формат—Шрифт тощо.
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Редагування таблиці

Таблиці редагують, щоб надати їм привабливішого і
досконалішого вигляду. Редагування включає зміну ши-
рини стовпців та висоти рядків, уставлення окремих комі-
рок, рядків, стовпців і вилучення їх, форматування даних
таблиці, її зовнішнє оформлення тощо. Усі процедури ре-
дагування виконують, тільки попередньо виділивши еле-
менти таблиці.

Виділення таблиці та її елементів. Таблицю, що реда-
гують, виділяють, послуговуючись командою Таблиця—
Вьіделить таблицу. При цьому курсор спочатку встанов-
люють всередині таблиці. Невеличкі таблиці виділяють
також «буксируванням» покажчика миші.

Поточний рядок можна виділити командою Табли-
ца—Вьіделить строку, а поточний стовпець — командою
Таблица—Вмделить столбец. Можливим є й інший спо-
сіб: покажчик миші треба помістити на верхній межі
стовпця і клацнути лівою клавішею миші. Або ще й так:
установити покажчик миші в поле стовпця, натиснути на
клавішу <8піЙ> і клацнути правою клавішею миші. Бло-
ки сусідніх комірок, рядків та стовпців виділяються ана-
логічно. Для скасування виділення досить клацнути ми-
шею поза полем таблиці.

Зміна ширини стовпця і висоти рядка. Здійснюється
через команду Таблица—Свойства таблицьі, що зумовлює
появу на екрані однойменного вікна з вкладками «Табли-
ца», «Строка», «Столбец» і «Ячейка» (рис. 2.30).

У вікні з вкладкою «Строка» (рис. 2.30, а) установлю-
ють висоту рядка (діапазону рядків) і вибирають один із
варіантів її задання:

• висота підбирається тільки з огляду на обсяг тексту;
• висота встановлюється мінімальною («Минимум»),

але не меншою від заданої;
• висота має бути точно такою, як її задано («Точно»).
У цьому вікні вказується також варіант переходу між

рядками («Предьідущая строка», «Следующая строка»).
Засобами вкладки «Столбец» (рис. 2.30, б) встановлю-

ють ширину виділеного стовпця (групи стовпців).
Швидко змінити висоту (ширину) окремих рядків (стовп-

ців) можна за допомогою вертикальної (горизонтальної) лі-
нійки форматування, «буксируючи» її розподільні маркери
покажчиком миші, що має вигляд X чи <-». Можна також
змінювати ширину стовпця таблиці виділенням і «буксиру-
ванням» її розподільної лінії за допомогою іншого покаж-
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Рис. 2.30. Вікно «Свойства таблиць,»-
а - вкладка «Строка»; б - вкладка «Столбец.
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чика миші *Іг*. Така операція змінює ширину не тільки ви-
браного стовпця, а й сусіднього, залишаючи незмінною ши-
рину таблиці. При постійно натисненій клавіші <8пШ> або
<Сіг1> наслідки «буксирування» будуть іншими: змінюються
ширина тільки вибраного стовпця і таблиці в цілому або
ширина всіх стовпців при незмінній ширині таблиці.

Додання рядків, стовпців і комірок. ¥^ог<1 дає змогу
вставляти в таблицю потрібну кількість рядків, а також
додавати рядки на її початку чи в кінці.

Для вставлення рядків у кінець таблиці необхідно вста-
новити курсор на останній її рядок та активізувати коман-
ду Таблица — Добавить — Строки ниже. Для додання од-
ного або кількох рядків у кінець таблиці можна також
скористатися клавішею <ТаЬ> , якщо спочатку встановити
курсор в останню комірку таблиці. Для додання нового
рядка в будь-яке місце таблиці слід установити курсор у
рядок, над яким (під яким) передбачається його розмісти-
ти, і виконати команду Таблица — Добавить — Строки вьі-
ше (Строки ниже). Щоб уставити кілька рядків, треба ви-
ділити ділянку їх розміщення.

Вставлення стовпців у таблицю багато в чому нагадує
вставлення рядків. Воно виконується командою Табли-
ца — Добавить — СтолбцьІ слева (СтолбцьІ справа). При
цьому також спочатку виділяється відповідна ділянка їх
розміщення. Додати рядки та стовпці можна і за допомо-

гою однойменних кнопок — панелі ін-
струментів.

У таблицю можна вставляти й окремі комірки або групи
комірок. Ця процедура починається з виділення ділянки
розміщення нових комірок і виконується через команду
Таблица — Добавить — Ячейки. В однойменному вікні
(рис. 2.31), що відкривається, задається варіант додавання
нових комірок:

• зі зсувом комірок таблиці вправо або вниз;
• зі вставленням цілого рядка або цілого стовпця.
Процес додання здійснюють командою ОК.
Вилучення комірок, рядків і стовпців. Вилучати по-

передньо виділені елементи таблиці можна командами Уда-
лить — Таблица, Удалить — Строки, Удалить — СтолбцьІ та
Удалить — Ячейки меню Таблица або контекстного меню.
Будь-який помилково вилучений елемент можна відразу
відновити за допомогою кнопки «Отменить».

Поділ таблиці на частини. Поділити таблицю на кіль-
ка частин по горизонталі можна командою Таблица —
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Добавяение ячеек

вставить целу» строку
вставить целіаїй стрябец

Отиеиа

Рис. 2.31. Вікно додавання комірок

Разбить таблицу або за допомогою комбінації клавіш
<Сіг1+8пій+Епі;ег>. Поділ починається з позиції курсора.

Для об'єднання частин таблиці досить вилучити всі аб-

1Гзаци між ними, спочатку клацнувши мишею на кнопці
Таблиця, яку створюють, часто не вміщується на одній

сторінці. Для автоматичного повторення її заголовка (шап-
ки) при переході на кожну нову сторінку необхідно заголо-
вок виділити й активізувати команду Таблица—Заголовки.

Оброблення табличних даних у середовищі УУогсІ

Редактор ^А/огсІ здатний сортувати табличні дані та об-
числювати за формулами.

Сортування даних таблиці. \/УогсІ може сортувати таб-
личні дані за зростанням і спаданням в одному, двох або
трьох стовпцях (ключах). Це відбувається за допомогою
команди Таблица — Сортировка, яка відкриває одноймен-
не вікно (рис. 2.32).

У ньому задають тип даних, які мають сортуватися (текст,
число, дата), і характер сортування («по возрастанию» або
«по убьіванию») у кожному з трьох вибраних ключів-
стовпців таблиці. Сортування здійснюють, послуговуючись
командою ОК. Під час сортування даних таблиці її заголо-
вок (шапка) не виділяється («Без строки заголовка»). До-
даткові параметри сортування задають у спеціальному вік-
ні «Параметри сортировки», яке активізується за допомо-
гою кнопки «Параметри».

Сортуванню можуть підлягати також усілякі списки
тексту, не пов'язані з таблицею. У цьому разі користують-
ся командою Таблица — Сортировка текста.
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Рис. 2.32. Вікно сортування даних таблиці

Обчислення за формулами. Як і в табличних процесо-
рах, рядки таблиці у \¥ог<1 прийнято позначати цифрами
натурального ряду 1, 2, ..., М, а стовпці — літерами латин-
ського алфавіту А, В, С, В і т. д. (табл. 2.6).

Таблиця 2.6
Приклад структури таблиці у \Уог<1

1

2

3

4

5

А

№
з/п

1

2

3

В

Назва
підприєм-

ства

«Прометей»

«Геркулес»

«Зевс»

Усього

С

План,
тис. грн.

120

200

300

= 8ЦМ
(С2 : С4)

П

Факт,
тис. грн.

120

210

280

= 8ЦМ
(В2 : П4)

Е

Відхилен-
ня 1,

тис. грн.

= (В2 - С2)

= (ВЗ - СЗ)

= (В4 - С4)

Г

Відхилення 2,
%

= (Б2/С2ПОО)

= (ВЗ/СЗПОО)

= ДО4/С4ПОО)

Наприклад, перша комірка таблиці має адресу А1, бло-
ки комірок та їх діапазонів ідентифікуються записами
С2:Г4, В2:Б4 та В2:В4, А2:Г2, відповідно. Нумерація ряд-
ків і стовпців у таблицях \¥огй на екрані не відобража-
ється і приймається системою за умовчання.
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Вставляти розрахункову формулу в поточну комірку
таблиці можна тільки через команду Таблиця—Формула,
яка активізує діалогове вікно «Формула» (рис. 2.33).

]=51ІМ(АВОУЕ)

Фсрчйт З'СПа-;

ОК І Отмена

Рис. 2.33. Вікно формули

У ньому задають формулу, встановлюють формат ре-
зультату обчислень і вибирають стандартні арифметичні
та логічні функції: 81Ш, МШ, МАХ, КОІШВ, РКОВІЮТ,
МОВ, ОН, N01, ГАЬЗЕ, АУЕКАСЕ, ІГ та ін. Введення фор-
мули до поточної комірки, а також її реалізація здійсню-
ються командою ОК.

Будь-яка формула починається зі знака «=» і є арифме-
тичним виразом, що складається з числових констант і змін-
них, діапазонів комірок, покажчиків стандартних функцій,
знаків арифметичних дій (+, —, *, / ) та круглих дужок.
Стосовно табл. 2.6: підсумкові суми і відхилення фактич-
них показників від планових обчислюють за формулами
= 8ЦЩС2 : С4), = 8ТШ(В2 : В4), = (В2—С2), =(В2/С2*100)
тощо, які вводять у комірки С5, В5, Е2, Г2, ..., відповідно.

Під час оброблення табличних даних найчастіше дово-
диться підсумовувати числа у вибраних стовпцях і ряд-
ках. У "^огої цю процедуру виконують за допомогою стан-
дартної функції 8ПМ, яка має вигляд

=8ПМ(АВОУЕ) або =8ПМ(ЬЕБТ)

де АВОУЕ, ЬЕГТ — параметри, якими задаються діапазо-
ни чисел, розміщених над поточною коміркою і ліворуч
від неї. Система вводить їх автоматично.

Аналогічно підсумовують числа, розміщені знизу
(ВЕЬСЛУ) та праворуч (КІСНТ) від поточної комірки. Па-
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раметри ВЕЬО\У і ЕІОНТ вводять до поля «Формула»
(рис. 2.33) вручну. Підсумувати можна числа, розміщені в
різних діапазонах (блоках) та комірках:

81ІМ («діапазон»; «комірка»; «діапазон»;...)

У "УУогсІ, на відміну від Ехсеї, формули копіюють без їх
настроєння на нове місце розташування; вони не корегу-
ються при доданні та вилученні комірок. Для перерахун-
ку таблиці потрібно по черзі проходити кожну комірку з
формулою і натискати на клавішу <Г9> при натисненій
клавіші <8Ь.Ш>. Це істотно обмежує обчислювальні мож-
ливості редактора і зводить їх до оброблення невеличких
таблиць за найпростішими формулами.

Оформлення таблиць

Для оформлення таблиць послуговуються засобами ві-
домого вікна «ГраницьІ й заливка» (див. рис. 2.18), що
активізується командою Формат—ГраницьІ й заливка.

Для обрамлення таблиці можна використовувати
штрихові, одинарні, подвійні, потрійні, напівжирні, комбі-
новані й інші лінії. Тип ліній вибирають зі списку «Тип»,
товщину (0,25 — 6 пт) — зі списку «Ширина»; як пра-
вило, вона дорівнює 0,5 пт. Лініям можна надати певно-
го кольору (зазвичай вони чорні), вибравши його зі спис-
ку «Цвет».

Останній штрих в оформленні таблиці додають, засто-
совуючи заливання її комірок, рядків або стовпців. Колір
заливання можна встановити, скориставшись вкладкою
«Заливка».

Наведені вище дії можна також виконати за допомо-
гою кнопок панелі «ТаблицьІ й границьі» (див. рис. 2.27).
Крім того, є можливість об'єднати або поділити комірки
на частини, вирівняти текст по верхньому (нижньому) краю
чи розташувати по центру, відсортувати записи за зрос-
танням (спаданням) і т. ін.

Робота з рисунками

має вмонтовану галерею художніх зображень, які
можна вставити в документ, а також спеціальні засоби
формування графічних об'єктів та їх імпортування з ін-
ших програм і додатків до
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з Файла...

Вставлення рисунків у документ

Вставлення різних ілюстрацій виконується через коман-
ду Вставка—Рисунок, яка відкриває спеціальне меню з на-
бором команд для вибору потрібного графічного об'єкта
(рис. 2.34).

Команда Картинки відкриває
вікно «МісгозоЙ Сіір Саііегу» з
набором кольорових малюнків.
Будь-який з них вставляють у
документ на місце курсора. Зо-
браження можна редагувати, тоб-
то змінювати їх розмір і колір,
додавати та забирати окремі еле-
менти і навіть розбирати на скла-
дові частини.

Команда Из файла активі-
зує вікно «Добавить рисунок»
(рис. 2.35), у якому вибирають
файл із потрібним рисунком, який вставляють у текст кла-
цанням мишею на кнопці «Добавить».

Рис. 2.34. Меню
графічних об'єктів

Добавить рисчнок

] _] Рориіаг ~3 Ф> Е) $| X СІ*

Адгее

.̂ АппЬарру

>] Агпогдагч

*]АтргоЬІе

£] АтуісЕог

^Л АГГОМ56

"З
Рис. 2.35. Вікно додавання рисунка

Команда АвтофигурьІ виводить на екран панелі інстру-
ментів «Рисование» та «АвтофигурьІ» (рис. 2.36), які за-
стосовують для формування рисунків.
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хі иаждйШиддамиц

Рис. 2.37. Панель
інструментів

«АвтофигурьІ»

Рис. 2.36. Панель інструментів «Рисование»

екран™ виводять наекран панель Із набором текстових спецефектів та ФОРМУ
1 с т о в п в

РЬоо Ейііог то , ПР°ГРтою ьтіог, що дає змогу застосовувати у
ження, ЯК1 надходять зі сканера. зобпяР

Зображення схем алгоритмів засобами \Л/огс1

«Вьшоски» (рис. 2.38).

О
О Р

идентьі

-ШІШЗ_
Рис. 2.38. Підменю «АвтофигурьІ»
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де Р0 = ап ,
А -1,2, ...,п.
Ця послідовність така:

кнопкою ІшІ («Рисование») стандартної панелі на
екран викликають однойменну панель інструментів.
Із підменю «АвтофигурьІ», що активізується одно-
йменною кнопкою, вибирають групу фігур «Блок-
схема» (рис. 2.38);
у зазначеній групі послідовно активізують символи
«Пуск-Останов», «Ввод-вьівод», «Процесе» та «Реше-
ние», які потім відображаються на екрані в позиції
курсора. Розмір символів і їх розміщення на екрані
встановлюють «буксируванням» покажчиків миші (<->,
!,<$>). Однакові символи можна копіювати «буксиру-
ванням» покажчика ф при натисненій клавіші <Сіг1>;
клацанням правою клавішею миші на символі на ек-
ран викликають контекстне меню. Його командою
Вставить текст у поля схеми, починаючи з позиції
курсора, послідовно вводять слова, змінні, цифри, фор-
мули. Розмір шрифту не повинен перевищувати роз-
міру регламентованих символів. Номери символів
вставляють, як і текст, але над лініями. Вставляти

текст можна також кнопкою І панелі «Рисование»;
• усі символи потім об'єднуються в схему лініями по-

току, які формуються за допомогою кнопки 1^4 і і
курсора миші. Характер ліній та напрямок стрілок
встановлюються за допомогою наявних кнопок па-
нелі «Рисование». Лінії можна вибирати також із
групи «Линии» (рис. 2.38);

• сформовану таким чином схему алгоритму виділя-

ють за допомогою кнопки («Вьібор обьектов»), а
всі її елементи групують у кадр, послуговуючись
командою Группировать зі списку «Действия».

Остаточний вигляд схеми зображено на рис. 2.39.
Розміри схеми, символів-фігур та їх розміщення на сто-

рінці змінюються «буксируванням» покажчиків миші
(рис. 2.40). Для редагування схеми її необхідно розгрупу-
вати (команда Действия—Разгруппировать), а в кінці про-
цесу знову помістити в кадр. Для вилучення схеми-кадру
її потрібно виділити, клацнувши мишею в її полі, а потім
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X, п, А /• А — масив

А — параметр
циклу

Маркери зміни розміру

Г Кінець }

Рис. 2.39. Схема алгоритму
обчислення полінома Р(х)

Рис. 2.40. Кадр, що ілюструє
порядок зміни розміру рисунка

натиснути на клавішу <Ве1еІе>. Аналогічно вилучають
будь-які об'єкти схеми.

Для рисування ліній, фігур і форматування тексту по-
слуговуються ще такими варіантами:

• для зміни розмірів шрифту й установлення режимів
введення над- і підрядкових символів можна скориста-
тися клавішами <Сіг1+]>, <Сїг1+[> та <С1;г1+8шй + =>,
<С1г1 + +>, відповідно;

• швидке введення горизонтальних (вертикальних) лі-
ній і стрілок, квадратів та кіл можливе за допомо-
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гою відповідних кнопок панелі— \ * [_РО («Ри-
сование»);

• накреслення ліній легко змінюється за допомогою

кнопки та її списку. Аналогічно встановлюєть-

ся товщина лінії — кнопкою ЦІЇ;

• стрілки можна вводити за допомогою кнопки *ІШ
(«Вид стрелки»), спочатку виділивши лінію;

• колір лінії вибирають зі списку, що викликається

кнопкою Міі Параметри «Прозрачньїй» і «Нет ли-
нии» вилучають лінію з екрана.

Форматування рисунків

Будь-який рисунок поміщають у кадр-рамку, розміри
якої мають бути сумірними з розмірами сторінки або її
частини, виділеної користувачем для рисунка.

П о п е р е д ж е н н я
У випадках, коли кадр рисунка виходить за межі поточної
сторінки, система не розриває його на частини, і він може
цілком зникнути з екрана. Щоб уникнути цього, варто ста-
ранно узгоджувати розміри виділеного поля і кадру рисунка
або залишати для рисунка більше поле.

Для збільшення або зменшення розміру будь-якого ри-
сунка необхідно виділити його кадр із маркерами, встано-
вити покажчик миші, що має вигляд І або <-*, на один із
маркерів. Далі натиснути на ліву клавішу миші і «відбу-
ксирувати» зображення в потрібному напрямку до отри-
мання його бажаного розміру, а потім відпустити клаві-
шу миші (рис. 2.40). Виділяють кадр клацанням мишею
на межі поля рисунка. Скасувати виділення можна кла-
цанням мишею на порожньому полі екрана. Клацання
мишею на полі рисунка активізує курсор <$», «буксирую-
чи» який можна переміщувати рисунок як у межах сто-
рінки, так і між сторінками.

Для обрамлення рисунка слугує команда Формат—Гра-
ницьі й заливка.

Навіть при нормальному розміщенні рисунка його по-
ложення на сторінці залишається непостійним, тому що
він починає «плавати» по тексту під час його редагування.
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Настроєння формату рисунка дає змогу вирішити всі про-
блеми, пов'язані з його розміщенням у документі. Його
виконують командою Формат—Рисунок, яка викликає на
екран однойменне вікно з шістьма вкладками (рис. 2.41).

формат рисунка;:

цеетаилннии ] Разнер

осм О с м

Осм О с м

Авто

дркосте»;

^
50

сброе

Рис. 2.41. Вікно формату рисунка з вкладкою «Рисунок»

У цьому вікні можна встановити висоту і ширину рисун-
ка, задати засіб його обтікання, вибрати варіант розміщення
рисунка на сторінці та задати низку інших параметрів.

У вкладці «Цвета й линии» визначають колір зали-
вання фону зображення, колір, товщину і тип ліній його
рамки. За допомогою параметра «Нет линии» поля «Цвет»
знімають (знебарвлюють) рамку рисунка.

Вкладка «Размер» дає змогу вибрати або встановити
висоту та ширину рисунка, а вкладка «Положение» — ва-
ріанти його розміщення на сторінці.

У вкладці «Рисунок» (рис. 2.41) рисунок обрізують,
встановлюють колір, яскравість та контрастність його зобра-
ження.

Вкладка «Надпись» використовується для доповнення
рисунка написами, текстом і формулами. При цьому до-
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пускається зміна параметрів шрифту всіма доступними
засобами.

Отже, форматування дає змогу не тільки вставити ри-
сунок у текст із відповідним оформленням, але й жорстко
зв'язати його з елементами тексту.

Вставлення в текст документа графічних об'єктів

Послідовність вставлення в текст графічних об'єктів
залежить від їх характеру та середовища створення. Най-
простіше у луогй-тексти вставляти діалогові вікна. Для
цього необхідно:

• викликати на екран монітора потрібне діалогове вік-
но, наприклад «Сортировка» (див. рис. 2.32), і натис-
ненням на клавіші <АІИ-Ргі8сг> занести його в бу-
фер обміну СИрЬоагй;

• активізувати текстовий файл. Командою Правка—
Вставить уставити графічний об'єкт із буфера на по-
зицію курсора;

• виділити межу-кадр уставленого вікна, задати його
розміри та розмістити в центрі.

Таке вставлення робить положення вікна в тексті фік-
сованим, тому що воно вважається в системі окремим сим-
волом.

Послідовність вставляння у ДУОГСІ-ТЄКСТ панелей-інстру-
ментів, кнопок-піктограм та інших графічних об'єктів різ-
них вікон трохи інша:

• натисненням на клавіші <А1і+Ргт,8сг> або <Ргі;8сг>
у буфері обміну СІірЬоагсІ запам'ятовується зобра-
ження вибраного вікна, наприклад вікна Апогеї (див.
рис. 2.1), Ехсеї, Ассезз тощо;

• вікна вставляють у ^огсі-текст, починаючи з позиції
курсора;

• виділяють кадр вікна, і на екран автоматично ви-
кликається спеціальна панель інструментів «На-
стройка изображения».

П р и м і т к а
У разі, коли цієї панелі немає, її варто викликати на екран
командою Сервис—Настройка—Панели инструментов і роз-
містити на вільному та зручному для роботи місці.

• клацанням лівою клавішею миші на кнопці \Ф
(«Обрезка») зазначеної панелі активізується покаж-
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чик миші "Р . За його допомогою виділяють потріб-
ний графічний об'єкт «буксируванням» усіх меж
кадру;

• сформований таким чином графічний об'єкт мож-
на обрамити, використовуючи кнопку «Внешние гра-
НИЦЬІ».

Аналогічно у •июпі-текст можна вставляти й об'єкти,
сформовані безпосередньо в додатках до ^ІПЙОЛУЗ (на-
приклад, діаграми, таблиці, фрагменти баз даних, рисунки
тощо). Будь-який із таких об'єктів спочатку виділяють і,
послуговуючись командою Копировать (Вмрезать), зано-
сять у буфер обміну. Потім командою Правка—Специ-
альная вставка його вводять у текст.

Зазвичай графічні об'єкти вставляють у текст коман-
дою Правка—Вставить. При цьому формат і положення
будь-якого об'єкта задаються засобами вікна «Формат ри-
сунка» (рис. 2.41).

Введення математичних формул і рівнянь

Редактор \¥опі має спеціальний додаток Е^иаііоп Есіііог,
що дає змогу формувати математичні формули та рівнян-
ня. Далі математичні об'єкти вводять до тексту і редагу-
ють безпосередньо в ньому або в спеціальному вікні.

Порядок введення формул до тексту документа

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з
позиції курсора, слід скористатися командою Вставка—
Обт.ект. У діалоговому вікні «Вставка обгьекта», що
з'являється, вибирають параметр «Місгозо£1; Е^иа^;іоп» і
активізують команду ОК. При цьому вікно МісгозоЙ
^огй міститиме видозмінене меню, нову панель інстру-
ментів «Формула» з кнопками-шаблонами різних сим-
волів, а також поле для введення формули (рис. 2.42).
Цю процедуру можна виконати також за допомогою

кнопки Р^**.г («Редактор формул») стандартної панелі
інструментів.

П о п е р е д ж е н н я
Панель інструментів «Формула» вмикається (вимикається)
командою Панель инструментов із меню Вид (рис. 2.42).
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Рис. 2.42. Вікно МісгозойМого1 із панеллю інструментів «Формула»

Клацання мишею на будь-якій із кнопок панелі «Фор-
мула» розкриває список можливих шаблонів символів
(рис. 2.43). Для вставлення у формулу будь-якого симво-
лу, наприклад «X», «П», «1», «П» тощо, досить клацнути на
ньому зазначеною клавішею.

(О) Ш Ш
ш ш т І

-ззс-
* т -її* «І-

ШШІІ РЗ ІРз 833.
-ІМІгЦг Ш00ШД

Й

Ш О!

Рис. 2.43. Шаблони дужок, добутків, інтегралів і сум

Щоб увести формули в текст, необхідно натиснути на
клавішу <Езс> або клацнути мишею на вільному місці
екрана.

Редагування формул

Математичні об'єкти редагують безпосередньо в тексті
чи в спеціальному діалоговому вікні. Перед редагуван-
ням формули в тексті її виділяють, клацнувши на ній
мишею. Потім за допомогою команди Правка—Об^ект
Ециаііоп—Изменить або подвійним клацанням мишею
на формулі активізують панель «Формула» (рис. 2.42).
Після цього можна починати редагування.
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Щоб редагувати виділену формулу в окремому вікні,
треба командою Обт.ект Едиаііоп—Открьіть із меню Прав-
ка відкрити діалогове вікно «Редактор формул», де буде
відображатися формула (рис. 2.44).

Редактор формул - :

$**

Цаоо€||А ш В|[х ж ж ±

I I I І І Г - І І - Ч І О О І І - И І

V = \/а + Ь

Стиль: Математнчайкий 1 Ржмїр- ОЛІчний

Рис. 2.44. Вікно редактора формул

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна, показаного на
рис. 2.42. Засобами цих вікон установлюють масштаб зобра-
ження формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль
форматування елементів формул тощо.

Масштабування зображення формул. Виконують його,
послуговуючись командою Масштаб із меню Вид, яка від-
криває однойменне вікно, де і встановлюють масштаб форму-
ли (рис. 2.45). Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

•Уееямчение-

Г

*•*

Рис. 2.45. Вікно масштабу формули

Встановлення інтервалу між символами у формулах.
Виконується програмою Еяиаііоп Егіііог автоматично, але
може задаватися також користувачем у діалоговому вік-
ні «Интервал» (рис. 2.46), для відкриття якого слід акти-
візувати команду Формат—Интервал. У ньому є список
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відстаней між різними елементами формули. Результати
внесених змін можна бачити на спеціальному транспаранті
діалогового вікна, клацнувши мишею на його кнопці «При-
менить». Для відновлення стандартних відстаней вико-
ристовують кнопку «По умолчанию».

Расошниа межад {ярчжами 150?

Рис. 2.46. Діалогове вікно «Интервал»

Взаєморозтапіування окремих символів зручно встанов-
лювати вручну, користуючись клавішею <СМ> і клавішею
керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші
<С*г1+> та <Сі;г1+» зумовлює переміщення символу (або
групи вибраних символів) відповідно угору і праворуч.

Встановлення розмірів символів у формулах. Здійс-
нюється програмою Е^иаііоп Еіііог автоматично з ураху-
ванням розташування символів у формулі. Так, символи
верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений роз-
мір, а символи сум («Е») та інтегралів («1») — збільше-
ний. Користувач може встановити розміри символів та-
кож безпосередньо у вікні «РазмерьІ» (рис. 2.47), що ак-
тивізується командою Размер—Определить. Призначення
кнопок «Применить» і «По умолчанию» тут таке саме, як
і у вікні «Интервал».

Рис. 2.47. Вікно розмірів символів у формулах
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Вибір стилю форматування елементів формул. Варі-
ювання різних варіантів форматування елементів формул
дає змогу унаочнити підрахунки. Стильове форматування
застосовують до математичних символів, змінних, функ-
цій, матриць та інших об'єктів формул. Назву стилю вста-
новлюють у меню Стиль, а його параметри — в діалогово-
му вікні «Стили». Останнє активізується командою Стиль—
Определить.

Друкування документа

Друкування документів у ^огй виконується матричним,
струминним або лазерним принтерами. Редактор і комп'ю-
тер у цілому взаємодіють із принтером за допомогою спеці-
альної програми-драйвера. Вибирають необхідні принтер і
драйвер на етапі підготовки та настроювання редактора.

Попередній перегляд документа

Перед друкуванням документ варто переглянути на ек-
рані, щоб з'ясувати, який вигляд він матиме на папері. Пере-
йти до режиму попереднього перегляду документа можна:

• активізувавши команду Файл—Предварительньїй
просмотр;

клацнувши мишею на кнопці ? панелі Інструментів;
• натиснувши на клавіші <Сіг1+Г2>.
При цьому буде активізована панель інструментів

«Предварительньїй просмотр» (рис. 2.48), користуючись
кнопками якої можна розпочати друкування документа,
збільшити (зменшити) сторінку, переглянути одну або кіль-
ка сторінок, вибрати масштаб перегляду, ввімкнути (вимк-
нути) масштабні лінійки, припасувати сторінки, розгорну-
ти сторінку на весь екран, закрити вікно перегляду і вий-
ти з нього, нарешті, одержати контекстну довідку.

36%

Рис. 2.48. Панель інструментів для попереднього перегляду документа

Припасування сторінок полягає в автоматичному змен-
шенні їх кількості на одну тоді, коли остання сторінка
документа містить лише кілька рядків. І ще: в режимі
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попереднього перегляду можна використовувати всі до-
ступні у ^Уогсі засоби редагування тексту: переміщувати
виділені фрагменти, змінювати розміри полів сторінки, фор-
мувати заголовки, вставляти графічні об'єкти, виправляти
помилки і т. д. Редагування можливе після клацання ми-

шею на кнопці ЙШ1 («Увеличение»).

Друкування документа

Виконується воно за допомогою команди Файл—
Печать, яка викликає на екран однойменне вікно (рис. 2.49).

Принтер

ияя;

сосгоявиа:

ТИП'

НР ІаіеІОеІ 2100 5ЄГІЄ5 РО. 6 »

Веедкте номера и/«ли диаизони оравиц,

Г~ печать е фей»

Г? ЙІЗІОбрзПІ йй Кйґіийв

І Все с траницьі диапазон а т| чиОйОТйищ налийте; 1 1 странииа

документ ю |текущий

| (Ж І

Рис. 2.49. Вікно друкування документа

У вікні «Печать» задають значення низки параметрів:
• «СтраницьІ» (друкувати всі сторінки; тільки одну

(«текущая»); сторінки із зазначеними номерами або
виділений фрагмент тексту);

• «Копии» (кількість копій і розібрати за копіями);
• «Вьівести на печать» (всі сторінки діапазону, тільки

непарні або парні);
• «Напечатать» (документ, відомості, примітки, стилі тощо).
• «Параметри» (друкувати: відомості, коди полів, при-

мітки, прихований текст або графічні об'єкти; ре-



348 Основні додатки до Мпсіоілге

жим друкування: чорновий, перетворення А4 та ін.;
режим подавання паперу: ручне подавання, стріч-
ковий подавач та ін.).

Задані користувачем параметри друку можна зберег-
ти у файлі з певним ім'ям («печать в файл») і використо-
вувати його для друкування інформації на принтері, при-
єднаному до іншого комп'ютера.

Деякі додаткові параметри друку задаються клацан-
ням мишею на кнопці «Свойства».

Після підготовки принтера до роботи та задання пара-
метрів друкування документа починається за коман-
дою ОК. Оперативне друкування невеликих за обсягом

<•--.,

текстів можливе також за допомогою кнопки Щ («Пе-
чать») панелі інструментів. Скасовують друкування коман-
дою Отмена.

Стилі редактора УУоггі

Призначення стилів та їх застосування
в документах

Стиль — набір параметрів форматування, який застосовують до
тексту документа для швидкої зміни його зовнішнього вигляду.

Стилі дають змогу в одній дії застосувати відразу весь
набір атрибутів форматування, стандартизувати оформлен-
ня документів, скоротити термін їх створення. Всі стилі
належать до спеціальної таблиці стилів. Розрізняють стиль
символів, абзаців, заголовків, текстів, анотацій, приміток,
номерів сторінок тощо.

Є вбудовані стилі та стилі користувачів. Перші при-
значені для форматування стандартних складових доку-
мента, їх можна модифікувати, але не вилучати. Власні
стилі користувачі створюють безпосередньо або шляхом
модифікування наявних.

Використані в системі стилі зберігаються в списку вікна
«Стиль» (рис. 2.50), що активізується командою Формат—
Стиль. У ньому можна переглянути всі стилі документа,
тільки стилі абзаців або тільки стилі, створені користува-
чем. Переміщуючи курсор вікна, користувач має змогу ви-
брати певний стиль для свого документа. Словесний опис
стилю, а також зовнішній вигляд пов'язаних із ним абза-
ців і символів відображаються на відповідних транспа-
рантах вікна.
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11 Заголовок 6
Ц Заголовок 7
Ц Заголовок 8
Ц Заголовок 9
Ц Маркированньїй список
Ц Маркированньїй список 2
Ц Маркированньїй список З
Ц Название
Ц Названиє обгекта
Ц Нижний колонтитул
а Номер страиицьі

Списр̂ ;

ІИспользуемьІх етилен

Знаки

Тітез Неда Кптап

Описаже

Шрифт* Тітеї І̂ в» Лотгй, їй р̂ „ ругасий (Рвссия̂
їдвнґ 8П8ВО, маждусф.штврвалодинзрньйі,
запррт вмеі&»к строк

Рис. 2.50. Вікно стилів

На рис. 2.50 наведено опис стандартного стилю «Обьіч-
ньій». Він призначається системою автоматично і харак-
теризується так: шрифт — Тітез Кеду Котап, алфавіт —
російський, розмір — 10 пунктів; вирівнювання абзацу —
по лівому краю; міжрядковий інтервал — одинарний; «ви-
сячі рядки» — заборонено.

Стильове оформлення документа варто виконувати пе-
ред введенням тексту або відразу після введення його пер-
шого абзацу. Під час введення чергового абзацу йому при-
своюється стиль попереднього абзацу і т. д. Застосовувати
стильове оформлення можна також після введення всього
документа або групи його абзаців. У будь-якому варіанті
стиль пов'язується з абзацом клацанням мишею на кноп-
ці «Применить». У цьому разі абзац, групу абзаців або весь
текст документа варто спочатку виділити в один із відомих
способів, наприклад «буксируванням» покажчика миші.

Вибрати стиль можна також за допомогою списку, що

активізується кнопкою ІШ"?™ Ш («Стиль») панелі фор-
матування, або натисненням на клавіші <С1г1+8Ьі£і+8>.
Після створення документа в цьому списку буде чотири
стилі: «Абзац», «Заголовок 1», «Заголовок 2» і «Заголо-
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вок 3». Процедура пов'язування стилів з абзацами зали-
шається незмінною.

Користувач може створювати новий і модифікувати
будь-який наявний стиль, вилучати стиль із таблиці сти-
лів, а також автоматизувати процес стильового оформлен-
ня документа.

Створення нового стилю

Новий стиль створюють за допомогою інструменталь-
ної панелі форматування або діалогового вікна «Стиль»
(рис. 2.50).

У першому випадку виділяють як зразок абзац тексту
і задають для нього необхідні параметри форматування
символів та абзаців. Потім активізують список стилів (кла-
цанням мишею на кнопці «Стиль» або натисненням на
клавіші <Сіг1+81ІіЙ-І-8>) і вводять у нього ім'я нового сти-
лю, наприклад Ьес <ЕІгЬег>. Для оформлення одним сти-
лем кількох абзаців їх слід спочатку виділити, а потім
застосувати до них вибраний стиль.

У другому випадку за допомогою параметра «Создать»
активізують вікно «Создание стиля» (рис. 2.51).

У ньому задають:
• тип нового стилю (стиль абзацу або стиль символів)

і його ім'я;
• ім'я базового стилю або відмову від нього;
• режим форматування («Формат») всіляких об'єктів

тексту (символів, абзаців, точок табуляції та ін.).
Новий стиль можна скопіювати в шаблон документа,

що редагується («Добавить в шаблон»), поширити на нас-
тупні абзаци, а також пов'язати з вибраною комбінацією
клавіш.

Створений таким чином новий стиль заносять коман-
дою ОК у таблицю стилів.

Модифікація стилю

Зміну наявного стилю, як і створення нового, викону-
ють за допомогою панелі форматування або діалогового
вікна «Стиль».

У першому випадку до виділеного абзацу застосову-.
ють стиль, що передбачають модифікувати. Потім зміню-і
ють потрібні параметри форматування й у списку стилі»
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Создание стиля

Стнга?!
іСтиль1

Основам на стиш:

ІАбзаца

Стига? сявяующего айзаца:
Ц Обьічмьій 3 ] Ц Стиль 1

Б уругону ятодау зо. врамгепсю

Є СТВТЗПІ ((ПС.КЛ).

О&мчньй * Шрифт; 14 р(^ украинский^ Отступ; паркая 1,23 см до
шфине,»ежаустр.;интервал«ноіштеяь 1,2 ян

Г* лон Г"

ОК От«ена Цармаї '

Рис. 2.51. Вікно створення стилю

знову вибирають ім'я початкового стилю. Після виконан-
ня команди ОК останній буде перевизначеним без зміни
початкового імені або з ім'ям-синонімом.

У другому випадку за допомогою параметра «Изме-
нить» відкривають вікно «Изменение стиля», робота з яким
є аналогічною роботі з вікном «Создание стиля». Але тут
не можна змінювати ім'я стилю, тому що це означало б не
модифікацію, а його перейменування. Тому зазвичай вжи-
вають імена-синоніми, які відокремлюються від основних
імен комою.

Додамо, що модифікувати можна не тільки стилі ко-
ристувача, а й стандартні (вбудовані).

Вилучення стилю

Із таблиці стилів можна вилучати будь-які стилі, крім
вбудованих (системних). Для цього досить активізувати
вікно «Стиль», вибрати ім'я потрібного стилю в списку
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цього вікна і клацнути мишею на кнопці «Удалить». Стиль
зникне після підтвердження («Да»). Усі абзаци, до яких
застосовувався вилучений стиль, будуть автоматично фор-
матуватися стилем «Обьічньш».

Автоматичне форматування наявного тексту

Процедура здійснюється за допомогою команди Формат—
Автоформат, яка активізує однойменне вікно (рис. 2.52). Ав-
тоформатувати невеликі тексти можна, клацнувши мишею
на кнопці «ОК». Великі тексти, як показує досвід, краще фор-
матувати вибірково вроздріб і з переглядом кожної зміни.
При потребі результати автоформатування можна скасува-
ти, клацнувши мишею на кнопці «Отмена».

Автоформат

Документ ав_и(Ж* будет отфорнатсфаван.

йля шемшєния кач^стеа &<зрй«т«рОбания

Юбьічньй документ

ГИЖНІ

Рис. 2.52. Вікно автоматичного форматування документа

Для форматування всього документа досить установи-
ти курсор на будь-яке місце його тексту. Якщо потрібно
форматувати тільки фрагмент тексту, то його спочатку ви-
діляють «буксируванням» покажчика або іншим відомим
способом.

Для підвищення якості форматування документа у вік-
ні «Автоформат» задають його тип, наприклад «Обьічньїй
документ», «Письмо» і т. ін. Параметри автоформатуван-
ня можна уточнити, клацнувши мишею на кнопці «Пара-
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метри». У вікні «Автозамена», що з'явилося на екрані,
заміняють:

• прямі лапки ("і") парними («і»);
• дроби (1/2) числами з десятковими знаками (0,5);
• літери С, ТМ і Е відповідно символами «©», «™», «®»;
• напівжирний шрифт курсивом;
• адреси Інтернету і мережні шляхи гіперпосилання-

ми тощо.
Крім цього, з тексту автоматично вилучають зайві про-

пуски, символи абзацу і табуляції.
У кінці форматування в режимі «С просмотром каждо-

го сделанного изменения» на екран монітора також виво-
диться діалогове вікно «Автоформат» із трохи іншим вміс-
том. За його допомогою можливо прийняти або скасувати
всі зміни, скасувати деякі зміни або вибрати придатний шаб-
лон із бібліотеки стилів. Документ форматується вибра-
ним шаблоном після клацання мишею на кнопці «ОК».

2.2. Табличний процесор ЕхсеІ
Загальні відомості

ЕхсеІ — це пакет прикладних програм, орієнтований
на оброблення даних, поданих у табличній формі. Саме
тому його часто називають табличним процесором, або
електронною таблицею.

Характеристика ЕхсеІ 2000

ЕхсеІ 2000 є новітньою версією табличного процесора,
що входить до складу пакета МісгозоЙ ОШсе 2000. Він
дає змогу розв'язувати багато видів складних фінансово-
економічних задач і здатний задовольнити потреби фахів-
ців із економіки, банківської справи, менеджменту, марке-
тингу та інших галузей знань.

Крім оброблення та аналізу табличних даних, ЕхсеІ
може:

• надавати користувачеві контекстозалежну допомогу;
• подавати дані в наочній графічній формі у вигляді

гістограм, графіків і будь-яких діаграм;
• працювати зі списками (базами даних) — створювати,

форматувати та сортувати списки, шукати і вибирати
їх елементи за заданими критеріями-автофільтрами;
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• оперативно аналізувати економічну діяльність будь-
яких об'єктів (організацій, підприємств, бірж, банків
тощо), сприяти прийняттю правильних рішень;

• сортувати табличні дані за алфавітом, за зростанням
(спаданням), за датами, місяцями і т. д.;

• обмінюватися даними з іншими програмами та додат-
ками за технологією ОЬЕ;

• формувати зведені таблиці, звіти і навіть карти з гео-
графічним прив'язуванням даних;

• створювати макроси, тобто макрокоманди, які вико-
ристовуються для автоматизації процедур розв'язан-
ня задач, що часто повторюються, тощо.

Ехсеї 2000 надає нові інструменти побудови й оформ-
лення таблиць, могутні засоби аналізу ділової інформації.
Він має інтерфейс, що автоматично надбудовується, вдос-
коналені засоби формування ділової графіки, розширений
буфер обміну, розвинуті засоби взаємодії всіх додатків до
^іпйо^з з мережною технологією Інтернет/Інтранет. От-
же, Ехсеї 2000 є інтегрованим програмним засобом із ве-
ликими можливостями.

Ехсеї взаємодіє з програмами-додатками, які підтриму-
ють технологію ОЬЕ і систему електронної пошти (МісгозоГС
ЕхсЬап^е, Маіп, Оиііооїс Ехргезз та ін.), що дає змогу опе-
ративно обмінюватися інформацією і спростити її спільне
використання.

Як додатки до Ехсеї можуть використовуватися і су-
часні текстові редактори, табличні процесори та СУБД.
Для створення запитів до складу Ехсеї 2000 інтегровано
програму МісгозоГі (}иегу, яка дає змогу істотно скороти-
ти обсяг інформації, що передається, завдяки процедурам
її фільтрування.

В основу функціонування Ехсеї, як і решти елемен-
тів програмного середовища МісгозоЛ О:Шсе, покладено
відомий принцип ̂ У8\¥УО («ЧУпаІ; Уои Зеє із ^¥па* Уои
Сеі», тобто «що ви бачите, те й одержуєте»). Як наслі-
док, системний інтерфейс Ехсеї не потребує спеціальних
знань зі сфери комп'ютерної техніки та інформатики і є
доступним широкому колу користувачів. Він здатний
перетворити рутинну працю на творчий процес, даючи
змогу аналізувати результати роботи і бачити їх на ек-
рані в такій формі, в якій вони будуть надрукованими
на папері.

До складу Ехсеї входить кілька десятків керуючих про-
грам. Для його розміщення необхідна пам'ять ємністю не
менш як 10—20 Мбайт (залежно від комплектації).
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Електронна таблиця (ЕТ) — основа будь-якого таб-
личного процесора. За термінологією, прийнятою в середо-
вищі ЕхсеІ, вона називається робочим аркушем, або просто
аркушем. Сукупність аркушів, розміщених в одному фай-
лі, прийнято називати робочою книгою.

Книги ЕхсеІ зберігаються на магнітних дисках у пап-
ках і підпанках, що є за своєю суттю каталогами та підка-
талогами. Послідовність папок, яка вказує, де знаходиться
книга, називається шляхом до книги. Усі книги-файли
ЕхсеІ мають розширення .хіз.

Завантаження ЕхсеІ

Після вмикання ПК і введення відповідного пароля
автоматично завантажується ОС Д¥іпсІо\ге. Клацанням ми-
шею на кнопці «Пуск» викликають головне меню систе-
ми, в якому вибирають каскадне меню Программа, а по-
тім — його пункт «МісгозоЙ ЕхсеІ».

Як альтернативним варіантом завантаження ЕхсеІ

можна скористатися піктограмою-ярликом Ід. Таблич-
ний процесор завантажують подвійним клацанням на ньо-
му мишею — і на екрані монітора з'являється основне
вікно ЕхсеІ.

П р и м і т к а

Ярлик ІЯЯ створюють, якщо ЕхсеІ використовують повсяк-
день. Для цього необхідно послідовно відкрити вікно про-
грами Проводник і його папки — УУіпсІоІив, Главное меню та
Программьі. В останній є ярлик ЕхсеІ, який «буксирується»
на вільне місце робочого стола ^іпйо^з при натисненій кла-
віші <СЬг1>.

Очищують робочий стіл командою Свернуть все спеці-
ального контекстного меню, що викликається на екран кла-
цанням правою клавішею миші.

Основне вікно ЕхсеІ

Після завантаження ЕхсеІ на екрані з'являється ос-
новне вікно табличного процесора (рис. 2.53). У верхній
частині цього вікна розміщуються рядок заголовка, головне
меню, стандартна панель інструментів, панель інструмен-
тів форматування; в нижній — рядок стану системи і го-
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ризонтальна смуга прокручування ЕТ; у правій — верти-
кальна смуга прокручування ЕТ; по центру — робоча
ділянка екрана, що містить рядок формул та ЕТ.

Більшість із перерахованих об'єктів можна вводити
або виводити; їх положення на екрані не є сталим і вста-
новлюється користувачем.

Рядок заголовка. Має назву додатка — МісгозоЙ Ехсеї
та ім'я робочої книги-файла. Книзі, що створюється впер-
ше, система автоматично присвоює ім'я «Книгаї». Якщо
в ході роботи відкривається ще одна «чиста» книга, то
система називає її «Книга2» і т. д. Після присвоювання
книзі-файлу призначеного користувачем імені (напри-
клад, «Зуесії», «Відомість», «Таблиця 1» тощо) її систем-
не ім'я зникає.
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Рис. 2.53. Основне вікно табличного процесора Ехсеї

Головне меню Ехсеї. Воно має у своєму складі дев'ять
спадних меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сер-
вис, Данньїе, Окно і Справка. Кожне з них виконує певні
функції, має кілька команд керування процесором і акти-
візується за допомогою миші або натисненням на клаві-
шу <АП> разом із клавішею літери, підкресленої в його
імені, наприклад <А11;+Ф>, <АН+П> і т. ін.
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Панелі інструментів. Це групи піктограм-кнопок, за
допомогою яких здійснюються швидкий і наочний вибір
та виконання команд. В Ехсеї використовується кілька
системних панелей інструментів: «Стандартная», «Форма-
тирование», «Уізиаі Вазіс», «ДиаграммьІ», «Рисование»,
«Сводньїе таблицьі», «ЗлементьІ управлення» та ін. Допу-
скаються зміна стандартних панелей та створення при-
значеної для користувача панелі з ім'ям «Настраивае-
мая». Як правило, на екран викликають тільки дві панелі
інструментів: «Стандартная» і «Форматирование». Пер-
ша містить кнопки виконання основних команд Ехсеї (ство-
рення, відкривання, збереження, друкування, редагування
і сортування файлів), а друга — кнопки виконання основ-
них функцій форматування даних (вибір типу, розмірів і
накреслення шрифту, способу вирівнювання даних, точності
їх подання тощо).

Ехсеї автоматично настроює меню і панелі інструмен-
тів відповідно до того, як часто використовуються ті чи
інші команди. При першому запуску Ехсеї в меню відо-
бражаються стандартні загальні команди. Далі меню і па-
нелі інструментів настроюють — Ехсеї відображає тільки
ті команди меню і кнопки панелей інструментів, які вико-
ристовуються найчастіше. Щоб активізувати команду, яка
рідко використовується або раніше не використовувалася,

треба натиснути подвійну стрілку І...УЛ..І у нижній частині
меню або двічі клацнути на меню, щоб його розгорнути.

Керування системним меню Ехсеї, а також вікнами
Ехсеї здійснюється за допомогою кнопок, розташованих у
лівому та правому верхніх кутах (табл. 2.7):

Таблиця 2.7

Кнопки керування системним меню Ехсеї

Кнопка

БЗ
В
Й
Щ

'•І&Ь-Щ

Виконувана операція

Виведення на екран системного меню Ехсеї

Виведення на екран системного меню електронної
таблиці

Згортання вікна Ехсеї (вікна електронної таблиці)

Відновлення вікна Ехсеї (вікна електронної таблиці)

Закриття вікна Ехсеї (вікна електронної таблиці)
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У табл. 2.8 наведено основні кнопки стандартної пане-
лі інструментів, їх зображення і назви, а також виконувані
ними операції.

Таблиця 2.8

Основні кнопки стандартної панелі інструментів

к

1

і

[

нопк

ЙІ

Й

У(

5
Ш
СУ

%\

'М
%і

— — — д

<Я
^̂
«гф-
и********1

гф

%

£

а

1

'1

'1

Назва кнопки

«Создать»

«Открить»

«Сохранить»

«Сообщение»

«Печать»

«Предваритель-
ньгіі просмотр»

« Орфография »

«Вьірезать»

«Копировать»

«Вставить»

«Формат
по образцу»

«Отменить»

«Вернуть»

«Добавить
гиперссьілку»

«Автосумма»

Виконувана операція

Створення нової робочої книги-
файла

Відкривання існуючої книги

Збереження робочої книги

Відправлення електронною поштою
повідомлення, в якому основним

Друкування робочої книги

Перегляд книги
перед її друкуванням

Перевірка правопису в межах
робочого аркуша

Передавання фрагмента робочого
аркуша в буфер обміну

Передавання копії фрагмента
робочого аркуша в буфер обміну

Вставлення вмісту буфера
в робочий аркуш

Застосування формату виділених
комірок для інших комірок
таблиці

Скасування останніх дій
користувача

Повторення останніх дій, що були
скасовані

Вставлення в документ посилання
на його об'єкти або об'єкти іншого

Підсумовування чисел у заданому
діапазоні
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Закінчення таблиці 2.8

Кнопка

/*

Я І І
&*

яІ

§1

|£|
. . .ґґґ '••"•Чїл-лтґ

|Є9% Д

СО

Назва кнопки

«Вставка
функции»

«Сортировка
по возрастанию»

«Сортировка
по убьіванию»

«Мастер
диаграмм»

«Рисование»

«Масштаб»

«Помощвик»

Виковувана операція

Вибір і вставлення стандартних
функцій у формулу

Сортування чисел за зростанням,
а текстів — за алфавітом

Сортування чисел за спаданням,
а текстів — за послідовністю,
протилежною алфавітній

Формування будь-яких діаграм
за заданими даними

Відкривання панелі «Рисование»
і вмикання однойменного
режиму

Зміна масштабу зображення
робочого аркуша

Звернення до довідкової системи
Місгозоіі ЕхсеІ

Кнопки панелі форматування наведено в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Кнопки панелі форматування

Кнопка

!ТІте5 Мє« йотап С _*|

І ІРПЗ
ІІ
ЯІ
« 1

ЛІ
т

Назва кнопки

«Шрифт»

«Размер»

« По лужирньїй »

«Курсив»

«Подчеркнутьш»

«По левому
краю»

«По центру»

Виконувана операція

Вибір типу шрифту

Вибір розміру шрифту

Вибір напівжирного
шрифту

Вибір курсивного шрифту

Вибір підкресленого
шрифту

Вирівнювання тексту
в межах активної комірки
або комірок вибраного
діапазону
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Закінчення таблиці 2.9

Кнопка

•ш
т

:«
іійй^ .̂.

% •

І»
*г8
М

Л,
&.
т

Г",'", , *

Ш '*

&*•
і

їїа*^

І̂»гоФ<^И^>.

Назва кнопки

«По правому
краю»

«Обт-единить
й поместить
в центре»

«Денежнмй
формат»

«ЕИКО»

«Процентний
формат»

«Формат с раз-
делителями»

«Увеличить
разрядность»

«Уменьшить
разрядность»

«Уменьшить
отступ»

«Увеличить
отступ»

«ГраницьІ»

«Цвет
заливки»

«Цвет
шрифта»

« Автоформат»

Виконувана операція

Вирівнювання тексту в
межах активної комірки або
комірок вибраного діапазону

Оформлення шапки таблиці

Задання грошового формату

Задання формату евро

Задання відсоткового
формату

Задання формату
з роздільниками

Збільшення або зменшення
розрядності числа активної
комірки або чисел вибраного
діапазону

Зменшення або збільшення
табульованого відступу
тексту в межах активної
комірки або комірок
вибраного діапазону

Вибір типу ліній для рамки
таблиці

Вибір кольору заливання

Вибір кольору шрифту
для активної комірки або
комірок вибраного діапазону

Автоматичне застосування
готових варіантів
форматування до обраних
комірок або зведеної таблиці

У табл. 2.8 і 2.9 наведено описи кнопок-піктограм,
що використовуються найчастіше. При потребі корис-
тувач може оперативно виключити окремі кнопки з па-
нелі та додати до неї нові. На етапі підготовки Ехсеї до
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роботи ця процедура легко виконується — командою
Сервіс—Настройка.

Електронна таблиця — робочий аркуш. Основою будь-
якого табличного процесора є ЕТ, яка розміщується в па-
м'яті ПК після його завантаження. Стандартна таблиця
ЕхсеІ має 65 536 рядків і 256 стовпців. Рядки таблиці
ідентифікуються числами від 1 до 65 536, а стовпці —
літерами латинського алфавіту від А до 2, від АА до А2,
від ВА до В2 і від ІА до IV.

Під час роботи зі звичайним монітором (25 рядків по
80 символів) на його екрані розміщується приблизно 11
стовпців і 22 рядки ЕТ. Тому екран відіграє роль вікна, в
якому відображається тільки частина ЕТ розміром 11 х 22.
Переміщуючи вікно, можна переглядати необхідні части-
ни таблиці і таблицю в цілому.

На рис. 2.53 зображено перший кадр ЕТ, в якому рядки
позначено цифрами 1, 2,..., 22, а стовпці — буквами А, В,..., К.
Кожна комірка таблиці має свою адресу, або ім'я. Напри-
клад, адреса В14 вказує на розміщення комірки в стовпці В
і рядку 14 таблиці. Комірка таблиці, в якій перебуває кур-
сор, називається активною, тільки до неї можна вводити
потрібну інформацію (число, текст або формулу).

В ЕхсеІ свою адресу мають не тільки окремі комірки
таблиці, а й діапазони комірок, що включають частину стовп-
ця, частину рядка або блок сусідніх комірок. Наприклад,
діапазон АЗ:ГЗ — це частина рядка 3, що містить 6 комі-
рок; В8:В11 — частина колонки В, що містить 4 комірки;
С1:Е11 — блок комірок, заданий адресами лівої верхньої
та правої нижньої комірок, який містить 33 комірки.

Стандартна ширина стовпця, що призначається сис-
темою автоматично, дорівнює 9 позиціям (символам). Во-
на може змінюватися користувачем у межах від 1 до
32 767 символів.

П р и м і т к а
Ширина стовпця не впливає на розрядність даних, які збері-
гаються в оперативній пам'яті комп'ютера, а значить, і на
точність обчислень. Однак вона впливає на кількість розря-
дів, що відображаються на екрані. При незбігу розрядності
даних із шириною стовпця їх відображення на екрані може
бути зрізаним.

В ЕхсеІ реалізовано тривимірну систему оброблення
табличних даних. Кількість сторінок, що входить до скла-
ду книги, обмежується ємністю оперативної пам'яті. Ар-
куші можна «виривати» і «вставляти». Автоматично по-
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чаткова робоча книга складається з 3 аркушів з іменами
«Листі», «Лист2», «ЛистЗ». їх «перегортають» за допо-
могою однойменних кнопок-ярликів, розміщених у ниж-
ній частині екрана. Надалі всі системні імена аркушів до-
цільно поміняти на більш інформативні для користувача
імена. Стосовно першого аркуша цю процедуру викону-
ють так:

• вибирають ярлик «Листі», який подвійним клацан-
ням мишею виділяють темним фоном;

• в ярлик вводять нове ім'я (наприклад, «Дані про ви-
трати») і натискують клавішу <ЕІгЬег>.

Розмір ЕТ можна збільшити до розмірів вікна, клац-

меню Вид (команда Во весьнувши мишею на кнопці
зкран).

Смуги прокручування. Ці смуги забезпечують перемі-
щення робочого аркуша по вертикалі та горизонталі за
допомогою спеціальних бігунків і миші. По вертикалі по-
точний аркуш можна зміщати вгору (вниз) на один рядок,
на кілька рядків або на один екран, а по горизонталі —
ліворуч (праворуч) на один або кілька стовпців. Крім то-
го, в системі передбачено перехід до сусіднього аркуша, а
також до першого або останнього аркуша робочої книги.
Переміщуватися по аркушах можна, послуговуючись спе-
ціальними кнопками, розміщеними зліва від горизонталь-
ної смуги прокручування. Ці дії виконуються також за
допомогою клавіатури керування.

Рядок стану. У рядку стану відображається багато ко-
рисної інформації, наприклад хід виконання операцій ко-
піювання і збереження, стан окремих клавіш керування
(<Сарз ЬосІО, <Мшп Ьос1с>, <8сго11 Ьос1с>), результати ав-
тообчислень (кількість вибраних комірок, сума їх вмісту,
середнє, максимальне чи мінімальне значення). Певний
результат виводять за допомогою спеціального контекст-
ного меню.

Формування робочого аркуша

Табличний процесор оперує з такими об'єктами, як ро-
бочі книги і аркуші, комірки, діапазони комірок, стовпці
та рядки. Робота з будь-яким об'єктом завжди почина-
ється з його виділення. При цьому задається місцеполо-
ження даних, які стають доступними для введення, виве-
дення й оброблення.
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Виділення об'єктів ЕхсеІ

Для виділення будь-якої комірки робочого аркуша, на-
приклад комірки А1, досить помістити в неї курсор і клац-
нути мишею. Поява жирної рамки свідчить про те, що
комірка стала активною і до неї можна вводити дані або
формулу. Посилання на комірку А1 відображається в по-
лі імені робочого аркуша (рис. 2.54).

Виділяють множину комірок окремого стовпця (ряд-
ка) простим клацанням мишею на його імені, наприклад
СЮ. Діапазони суміжних комірок, стовпців, рядків і бло-
ків, наприклад Е2:65 або 12:18, виділяють шляхом «бук-
сирування» покажчика миші, тобто перетягуванням його
по екрані при натиснутій лівій клавіші миші.

Кнопка «Виделить все»

Поле імені Рядок формул

Рис. 2.54. Фрагмент робочого аркуша

Для виділення всього робочого аркуша (книги) досить
клацнути мишею на кнопці «Вьіделить все», яка розмі-
щується на перетині заголовків стовпців і рядків робочо-
го аркуша.

В ЕхсеІ можна одночасно виділяти також кілька не-
суміжних комірок або діапазонів, які доступні для оброб-
лення. Для цього потрібно скористатися «буксируванням»
покажчика миші при натиснутій клавіші <СІг1> для кож-
ного діапазону, у тому числі й для першого. Саме у такий
спосіб одночасно виділено об'єкти робочого аркуша на
рис. 2.54.
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Різні об'єкти Ехсеї часто виділяють за допомогою по-
силань, що вводяться безпосередньо до поля імені, а також
комбінаціями клавіш <8пійН—»,<8ЬШ+Т> тощо.

Настроєння розмірів стовпців і рядків

Для формування акуратних і зручних для аналізу та
читання таблиць-документів доцільно зробити розміри їх
комірок відповідними форматам тих даних, які в них бу-
дуть розміщуватися.

Стосовно стовпців цю процедуру оперативно вико-
нують так: покажчик миші встановлюють на правій ме-
жі стовпця, наприклад стовпця А. При цьому активізу-
ється новий покажчик — ф, «буксируючи» який мож-
на плавно змінювати ширину стовпця в межах від 0 до
255 знаків (рис. 2.54). Для автоматичного настроюван-
ня ширини стовпця на найдовший текст досить двічі
клацнути мишею на правій межі його заголовка. По-
точна ширина будь-якого стовпця відображається в по-
лі імені у процесі пересування його правої межі. Остан-
ня позначається вертикальною штриховою лінією. Стан-
дартна ширина комірки становить 8,43 мм, або приблизно
9 символів-знаків.

Аналогічно, за допомогою покажчика =$=, встановлюють
висоту рядків. Подвійне клацання мишею на нижній ме-
жі заголовка рядка робить її висоту відповідною найбіль-
шому за розміром шрифту.

У тих випадках, коли необхідно відрегулювати шири-
ну і висоту кількох стовпців та рядків одночасно, потрібно
скористатися меню Формат і його командами Столбец та
Отрока. Цими командами ширина і висота їх установлю-
ються безпосередньо або автопідбором. Крім того, можли-
ве приховування (відображення) вмісту комірок.

Введення тексту і його форматування

Більшість ЕТ починаються з текстових даних, які під
час введення автоматично вирівнюються системою по лі-
вому краю комірок і набираються, як правило, шрифтом
Тітез Ке\у Котап з розміром 10—14 пт (Іпт = 0,35 мм).
Символи цього шрифту мають невеликі засічки, є зручни-
ми для читання і широко використовуються в основній
частині тексту документа.
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Шрифти типу Агіаі називаються рубаними, вони не ма-
ють засічок, їх часто вживають у заголовках та шапках
таблиць. Тип шрифту для виділеного об'єкта вибирають
за списком кнопки-піктограми А"а|СуІ * («Шрифт»)
панелі форматування (див. рис. 2.53).

Розміри шрифту в пунктах вибираються зі списку кно-

пки-піктограми |1̂  Ш, («Размер шрифта»). Зазначимо,
що розмір шрифту звичайної друкарської машинки дорі-
внює 14 пт.

Текст вводиться до активної комірки та в пам'ять ПК
при натисненні клавіші <Епіег> або подвійним клацан-
ням мишею. Його можна вирівнювати по лівому краю, по
центру або по правому краю за допомогою однойменних

піктограм-кнопок т~, « , >« . Щоб виправити помилки
під час введення інформації, часто досить скористатися кла-
вішами керування <Ве1еі;е>, <ІпзегЬ> та <Вас1с8расе>.

Довгі заголовки таблиці, розміщені в кількох комірках
стандартної довжини, як правило, об'єднують, а потім центру-

ють за допомогою кнопки Ш («Обьединить й поместить в
центр»). Якщо довжина введеного до комірки тексту знач-
но перевищує ширину стовпця, то за бажанням його можна
розділити в межах комірки на кілька рядків. Примусове
перенесення частини тексту на наступний рядок комірки
здійснюється за допомогою клавіш <А11 + Еш;ег>.

Зазвичай формат комірок і параметри тексту задають
командою Формат—Ячейки, яка активізує однойменне вік-
но із шістьма вкладками: «Число», «Вьгравнивание»,
«Шрифт», «Граница», «Вид» та «Защита» (рис. 2.55).

Вкладка «Число» (рис. 2.55) використовується для ви-
бору будь-яких форматів даних. Детально її зміст розгля-
немо нижче.

Послуговуючись вкладкою «Вьіравнивание» (рис. 2.55),
можна змінити орієнтацію тексту на + 90%, об'єднати еле-
менти таблиці або автоматично підібрати їх ширину, пере-
нести слова у межах комірки, а також задати відступ і
вирівняти вміст комірок по горизонталі та вертикалі.

Вкладка «Шрифт» (рис. 2.55) забезпечує користуваче-
ві можливість урізноманітнити шрифтове оформлення ро-
бочого аркуша, а саме:

• вибрати тип шрифту (Тіпає Ме^ Котап, Агіаі тощо) і
варіант його зображення (звичайний, курсив, напів-
жирний або напівжирний курсив);
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Формат ячеек

Число Вьіравниважв | Шрифт | Грани«а | Вид | Защита (

по горизонтаяи; отстугв

1 по левому краю (отступ) » 0

Отовиа

Рис. 2.55. Діалогове вікно формату комірок
із вкладкою «Вьіравнивание»

• установити або вибрати зі списку потрібний розмір
шрифту в пунктах;

• задати параметри підкреслення елементів аркуша
(без підкреслення, з підкресленням одинарною, по-
двійною або штриховою лініями);

• керувати спеціальними ефектами під час оформлен-
ня тексту робочого аркуша — із закресленням, з верх-
нім (х2, от3) або нижнім індексом (х2, 81 ...).

Вкладка «Граница» (рис. 2.55) містить будь-які лінії,
що створюють контури комірок і дають змогу виділити
дані. Лінії можуть бути одинарними або подвійними; їх
товщина варіюється.

Вкладка «Защита» дає змогу приховати всі формули
робочого аркуша і захистити його комірки. Це можливо
тільки після захисту всього аркуша командою Сервис—
Защита.
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Введення даних інтервального типу.
Автозаповнення комірок

Автозаповнення — гнучкий і зручний інструмент ав-
томатичного введення числових і текстових даних, що змі-
нюються в межах заданого інтервалу.

До таких даних належать порядкові номери, послідов-
ність цілих чисел, дати, дні тижня, місяці року та ін. На-
приклад: 1—15,1990—2005,1.01.02—1.09.02, понеділок —
неділя, січень — грудень.

Автозаповнення реалізується однойменною програмою
і виконується так:

• до вибраного елемента таблиці вводять перше зна-
чення початкового інтервалу, наприклад «Понедель-
ник» (рис. 2.56);

• покажчик миші поєднується з маркером заповнен-
ня і перетворюється на чорний хрестик (+);

• «буксируванням» нового покажчика виділяють діа-
пазон комірок стовпця або рядка, який за розміром
відповідає заданому інтервалу даних.

АЗ •«] »! Яшарь

А .1. 8 і С і 0 і £ | ..* і 6 І
Понедельник^Вторник Среда ^Четверг ^Пятница Суббота ^Воскресенье

Рис. 2.56. Автозаповнення комірок робочого аркуша

Переводять ЕхсеІ у режими автозаповнення комірок
виділеного діапазону командою Заполнить меню Правка.
За допомогою підменю цієї команди задають напрямок
заповнення та його характер (рис. 2.57).

Призначення перших чотирьох параметрів тут оче-
видне. У випадку заповнення «по листам» вміст виділе-
ного діапазону активного аркуша фактично копіюється
в такий самий діапазон комірок вибраного аркуша. Най-
частіше на практиці використовують параметр «Прогрес-
сия», який активізує однойменне вікно (рис. 2.58) і забез-
печує автозаповнення виділеного діапазону комірок чис-
лами, датами та текстами. Як наслідок, користувач
позбувається необхідності вводити вручну порядкові но-
мери рядків і стовпців таблиці, будь-які дати, тексти, що
повторюються, та ін.
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Рис. 2.57. Підменю команди Заполнить
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Рис. 2.58. Вікно «Прогрессия»
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Параметр «Вьіровнять» (рис. 2.57) впливає тільки на
тексти, забороняючи їх розміщення за межами виділеного
діапазону.

Аналогічні дії виконуються через команди спеціаль-
ного контекстного меню, що активізується при «буксиру-
ванні» маркера заповнення комірок правою клавішею миші
(рис. 2.59).

з
4

1&
ДЇ
12"
11
М

16

А

і ,14.09.02
2 15.09.02

8
15^^02И6.0М2|
Ї6.09.0ЇП7ЖС>2]

Запййнмїь зназений

Заподаигь* по г^сяийм
Запотито пє> пзаам

Рис. 2.59. Контекстне меню автозаповнення комірок

Створення списку даних для автозаповнення

Дані інтервального типу, що підлягають автозапов-
ненню у вигляді списків, вводять до системи на етапі
підготовки її до роботи. Списки автозаповнення ство-
рюють за допомогою команди Сервис—Параметри, яка
активізує однойменне вікно з кількома вкладками
(рис. 2.60).

Скориставшись засобами вкладки «Список», можна вве-
сти будь-який список даних інтервального типу безпосе-
редньо до поля «ЗлементьІ списка» та включити його до
складу списків, які діють через команду Добавить. Послу-
говуючись командою Удалить, будь-який вибраний спи-
сок можна виключити.
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Особливість процедури автозаповнення полягає в тому,
що вона поширюється також на списки даних, які не є інтер-
вальними, але містять подібні компоненти, наприклад: 1-й
тиждень — М-й тиждень, Виріб 1 — ВирібМ таін. (рис. 2.60).

Параметри

Списки:

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, В
Понедельник, Вторник,'
Янв, Фев, Мар, Апр, Май;
Январь, Февраль, Март,;
СП "Радон", ОДО "Старт"

1-й тиждень,2-й тиждень, 3-й
тиждень, 4-й тиждень

Общие
Цв&т

добавить

Для раадепемия зтиенгов слиска нажиите кпавмшу Еяйгг.

Иідяс̂ т свискв й» ячввк: \

ОЙ Отнаяа

Рис. 2.60. Вікно параметрів із вкладкою «Список»

Введення чисел

Будь-яке число, як і текст, вводять до вибраного еле-
мента таблиці. Введення завершується натисненням на
клавішу <Епйег> або клацанням мишею на однойменній

кнопці !.. І. розміщеній у рядку формул. Автоматично чи-
сла вирівнюються вздовж правої межі комірки. Проте спо-
сіб їх вирівнювання можна змінити.

В Ехсеї числа подаються, як правило, у природній фор-
мі. Відображення великих чисел можливе також у нор-
мальній формі: ± МЕ ± Р, де М та Р — мантиса і порядок,
а £ — основа системи, що дорівнює 10.

Точність подання чисел із фіксованою комою задаєть-

ся кнопками-піктограмами — ,0« , * »Ф. Перша збільшує
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кількість знаків після десяткової коми, а друга зменшує
її. Гранично допустима точність — ЗО знаків після коми.
У тих випадках, коли розрядність чисел перевищує шири-
ну комірок, система заповнює їх символами «#» або пере-
творює в нормальну форму.

За допомогою спеціальних функцій можна округлити
числа із заданою точністю до найближчого більшого (мен-
шого) цілого та ін.

Задання грошового, євро та відсоткового форматів і фор-
мату з роздільником чисел на тріади виконується за до-

ПОМОГОЮ КНОПОК Ч£^, Ч» , ,-*»', 888 ВІДПОВІДНО.

Формат числових даних зазвичай вибирають зі списку
опції «Число» вікна «Формат ячеек» (див. рис. 2.55). Остан-
нє, як відомо, активізують командою Формат—Ячейки.

Формат «Общий» використовується для відображення
як текстових, так і числових даних довільного типу. Кра-
щим для подання дійсних чисел із заданою точністю є
формат «Числовой».

Формати «Денежньш» і «Финансовьій» застосовують-
ся для відображення грошових величин із вказівкою ви-
гляду валюти (грн., $ тощо). Особливістю формату «Фи-
нансовьш» є те, що він додатково вирівнює значення за
десятковим роздільником.

Формати «Дата» і «Время» зручні для подання дат і
часу в різних варіаціях: 16.04.02, травень 02, 13:30, 9:22:37,
3.04.02 12:45 і т. ін. У форматі «Процентний» значення
комірок множаться на 100 і виводяться на екран із симво-
лом «% » та двома знаками.

Формат «Дробньїй» використовується для зображення
дробів із різними частками (2, 4, 8, 16, 10 і 100) та різною
кількістю цифр (1, 2 і 3), а формат «Зкспоненциальньш» —
для подання чисел із рухомою комою.

Формат «Текстовий» відображає дані будь-якого типу
як рядкові, а формат «Дополнительньїй» — поштові ін-
декси, табельні та телефонні номери. Нарешті, опція «Все
формати» містить кілька шаблонів, що дають змогу ко-
ристувачеві створювати нові формати.

Обчислення в ЕхсеІ

Введення формул і розрахунок. Табличний процесор
ЕхсеІ здатний виконувати з даними безліч різних опера-
цій — математичних, логічних, статистичних, текстових,



372 Основні додатки до Мпо'ожз

фінансових та ін. Послідовність дій з операндами запису-
ється у вигляді специфічних формул, що починаються зі
знака рівності, наприклад:

= А5-В7
= СУММ (С1:С10)
= СТЕПЕНЬ(А1;А2)

де СУММ і СТЕПЕНЬ — імена стандартних функцій під-
сумовування і піднесення до степеня, відповідно.

Будь-яку формулу, як і текст або число, вводять до ви-
браної комірки робочого аркуша вручну. З метою еконо-
мії часу і уникнення помилок введення посилання на ко-
мірки або їх діапазони можна включати у формулу за до-
помогою миші. Для цього досить клацнути її лівою
клавішею на поточній комірці або виділити «буксируван-
ням» курсора потрібний діапазон.

До формули можна також включати імена стандарт-
них функцій, вибираючи їх зі спеціального списку вікна
«Мастер функций». Останнє активізують кнопкою «Функ-
ции». Його вигляд показано на рис. 2.61.

сатвгормя^ Функция:

Финансовьіе ^
Дата й время
Математическме
Статистические
Ссьілки й массивьі
Работа с базой данньк
Текстовьіе
Л6ҐЙЧ8ЕКМ6:: • — *- •:':<• :-'-: - ? -її? V Ж. Ш

вввннанвнннмнмввІввнвввв̂ НЯВВНВВИНВВІВВ̂ НІВ̂ ІЯ<(ишІПровєрка свойств й значений _^_

р^дИДІ
/І
или
ИСТИНА
ложь
НЕ

Возфащзет одно змачение, есяй указанное уеле<в(л$ истинн», й др?же, еспи ^*
і

X

Рис. 2.61. Вікно Майстра функцій
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Нижче наведено процедуру введення функції ЕСЛИ з
повним форматом:

ЕСЛИ(логическое вьіражение;значение_если_истина;
значение_если_ложь).

Ця логічна функція визначає напрямок обчислень і ві-
діграє роль оператора умовного переходу, її перший опе-
ранд — логічний вираз, що набуває значення «істина» чи
«хибність». Два інших операнди — це, як правило, значен-
ня арифметичних виразів або рядкові константи. Вибір
значення (константи) визначається істинністю чи хибніс-
тю першого операнда.

На рис. 2.62 показано вікно функції ЕСЛИ, що від-
слідковує платежі клієнтів. Рахунок виписується всім клі-
єнтам, які внесли суму 8000 грн.; в іншому випадку раху-
нок не виписується:

ЕСЛИ (02>=8000; «Виписувати»; «Не виписувати»).

! ж -ЕСПИ(Р2>=8(ШО;''ВипмЕувати виписувати *)

Клієнти

1 іБабенко

Перший внесок Останній внесок
Разом Рахунок

5700 1000 6700 Не виписувати

З і Кутай 7800 2000 9800 Виписувати

4 Богун
5

6300 1700 8000 Виписувати

&8ар*9ш«т. «ай» значеине». вин уквданнііе усляя» «о*»»», й лита», «онда»іта&г

3»ача*«;Н5 виписувати

Рис. 2.62. Діалогове вікно «ЕСЛИ»

Операнди функції вводять у відповідні поля вікна
«ЕСЛИ» вручну або напівавтоматичне. Напівавтоматичне
вводять так: клацанням мишею на кнопці мінімізації з
червоною стрілкою розміри вікна скорочують до розмірів
вибраного поля, яке потім послідовно заповнюється ком-
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понентами його операнда. При цьому посилання на ко-
мірки вводять виділенням комірок у таблиці, константи і
знаки порівняння — вручну, а роздільники — автоматич-
но. Введення операнда завершується клацанням мишею
на кнопці мінімізації його поля, а всієї функції — натис-
ненням на клавішу <Еп£ег> або за допомогою кнопки
введення рядка формул (рис. 2.62).

Майстер функцій автоматизує процес їх уведення, за»
лишаючи за користувачем тільки вибір функції та вве-
дення деяких констант.

В Ехсеї, як і в інших табличних процесорах, формули
можна копіювати з автоматичним настроєнням їх за но»
вим місцеположенням. Цю процедуру легко виконують
«буксируванням» уже відомого маркера заповнення вздовж
рядка або стовпця. Тому операція введення формул у ко*
мірку робочого аркуша є автоматизованою і простою.

В Ехсеї використовують два типи адрес (посилань) ко-
мірок: абсолютні та відносні. Перші застосовують, якщо у
формулу треба ввести значення з фіксованої комірки

=СУММ(А1:С1)*$Р$5

де $ — ознака абсолютного посилання. Під час перемі-і
щення (копіювання) формул абсолютні адреси залишають*
ся незмінними.

Відносні адреси (посилання) змінюються відповідно д<і
нової позиції формули: І

=СУММ(А1:С1)*$Р$5... І
=СУММ(А5:С5)*$Р$5. |

Формула повністю відображається в рядку формул|
(рис. 2.63), легко редагується і реалізується при натисне»
ні на клавішу <Епі;ег>.

СУМИ =СУММ(Е2:Е19)

Рис. 2.63. Рядок формул

Як бачимо з рис. 2.63, до складу рядка, крім поля вве-^
дення, входять ще чотири спеціальних інструменти:

• список Імен — який містить ім я по-1
точної комірки або список функцій, якщо введення|
даних починається зі знака « = »;

кнопка («Отмена») — для скасування останнього!
введення та відновлення попередньої інформації;
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• кнопка [.МІ («Ввод»), еквівалентна клавіші <Епіег>;

• кнопка ~: («Изменить формулу») , що забезпечує
вставлення у формулу стандартних функцій.

Рядок формул має велику довжину і широко викорис-
товується на практиці для введення та корегування да-
них будь-якого типу. Для виправлення рядка потрібно
клацнути мишею на відповідній комірці, а потім — на
рядку. Після появи миготливої вертикальної риски-кур-
сора формулу можна корегувати, користуючись клавіша-
ми керування <Ве1еі;е>, <Іпзегі> та <Вас1с8расе>.

Автододавання. Воно забезпечує оперативне формуван-
ня результатів й аналіз їх залежності від значень пара-
метрів-аргументів. Процедура виконується за допомогою

кнопки-піктограми «Автосумма» — [ІЮ,. її результат —
підсумок даних виділеного діапазону чисел будь-якого
стовпця (рядка), наприклад А1:А4 (А1:С1). Сума розмі-
щується в черговій комірці А5(В1) при натисненні на кла-
вішу <Епіег>. У цій комірці спочатку відображається роз-
рахункова формула, що має вигляд

= СУММ (А1:А4) або = СУММ (А1:С1)

яка формується системою автоматично.
Автододавання можна застосовувати до діапазонів су-

сідніх стовпців (рядків), скориставшись відомим марке-
ром заповнення. Виділення підсумкового рядка (стовп-
ця) робочого аркуша, заповнення його розрахунковими фор-
мулами та значеннями проводяться «буксируванням»
маркера і натисненням на клавішу <Епіег> (рис. 2.64).

01

А

2 10
3 '10
4 10

,_6 ,=СУММ(А1

'і

20
І20
І20
;20

»| =СУММ(А1 С1)

& \ £
ЗО
ізо
!30
ІЗО

А4) І=СУММ(В1:В4) !=СУММ(С1

|=СУММ(А1 С1) І
і=СУММ(А2:С2) "
І=СУММ(АЗ:СЗ) ;
І=СУММ(А4:С4) і

С4)1=СУММ^А5:С5) \

Рис. 2.64. Автододавання чисел

Для отримання підсумкових значень по всіх рядках
або стовпцях необхідно виділити таблицю, натиснувши
на клавіші <С1;г1-)-8Ьії1;-Ь*>, і активізувати команду Авто-
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сумма. При цьому всі значення, що не належать до чис- і
лових, ігноруються. Автододавання можна застосовувати І
також для несуміжних діапазонів, які, певна річ, мають-
бути виділеними.

Автообчислення. Воно забезпечує формування низ-?
ки підсумкових значень поза робочим аркушем, що ви-1
користовуються для аналізу й оцінки результатів об-|
числення. Тип підсумкового значення (середнє, кількість^
значень і чисел, макси-
мум та ін.) задається за
допомогою команд спеці-
ального контекстного ме-
ню (рис. 2.65), яке акти-
візується клацанням пра-
вою клавішею миші на
рядку стану вікна Ехсеї
(див. рис. 2.53).

Вибране користувачем
підсумкове значення виді-
леного об'єкта робочого ар-
куша відображається в
рядку стану. Рис. 2.65. Меню автообчислення

Редагування

Додаток Ехсеї орієнтовано на роботу з даними, що весь
час змінюються. Для цього її оснащено могутніми засоба-
ми редагування, локалізації та виправлення помилок у
робочих аркушах. Програма дає змогу без особливих зу»
силь вилучати, копіювати, вирізувати, вставляти і перемі-
щувати комірки та діапазони. ;

Редагування даних комірок

Безпосередньо в комірках редагують дані, довжині.
яких сумісна з їхніми розмірами. Дозвіл або заборон^;
редагування задається перемикачем «Правка прямо
ячейке» вкладки «Правка», яка активізується коман-
дою Сервис—Параметри. Якщо дані в активній комір- !

ці неправильні, то їх можна легко вилучити натиснен-
ням на клавішу <Ве1еіе> за допомогою команди Очис-
тить із меню Правка (рис. 2.66) або введенням нових
даних.
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Однак якщо дані комірок довгі, то для їх редагування
краще скористатися рядком формул (див. рис. 2.63).

Циа

О й£

АпаІСуг

Ш+С
Ц Вставить

~

Д*но

Очистить

Рис. 2.66. Команда Очистить меню Правка

Скасування і повторення останньої операції

У процесі редагування, як і під час виконання інших
процедур, не обійтися без помилок і невдалих дій. З огля-
ду на це в Ехсеї передбачено можливість скасувати остан-
ню операцію та відновити початковий стан комірок робо-
чого аркуша.

Оперативно таку процедуру виконують за допомогою

кнопки ]**.' («Отменить») або клавішами <Сіг1+2>
(рис. 2.66). Повторити останню виконану операцію, тобто

відновити скасовану дію, можна іншою кнопкою —
(«Вернуть») або клавішами <Сіг1+У>. Для скасування (від-
новлення) кількох операцій (команд) потрібно скориста-
тися спадними списками цих кнопок.

Скасування останньої операції та її відновлення вико-
нуються командами Отменить і Повторить із меню Прав-
ка (рис. 2.66).

Використовуючи вказані кнопки та команди, можна
переглянути робочий аркуш (комірку) до і після виконан-
ня певної дії.
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Переміщення і копіювання об'єктів
робочого аркуша

У процесі формування і редагування таблиць-докумен-І:

тів часто доводиться змінювати послідовність рядків, стовп-' •
ців і комірок, що містять дані. Ця процедура виконується,'
за допомогою контекстного меню, яке забезпечує перемі-
щення, копіювання та зсування виділених об'єктів робо-
чого аркуша в будь-якому напрямку (рис. 2.67).

Переміщувати об'-
єкти можна також їх
простим «буксируван-
ням». Для цього необ-
хідно виділити об'єкт,
активізувати покаж-
чик ^ на межі об'єк-]
та, натиснути й утри-
мувати в цьому стані
ліву клавішу миші та
клавішу <А1т>, нареш-
ті, перетягнути об'єкт
на нове місце і відпус-
тити клавіші.

Вставлений таким
чином об'єкт витісняє
сусідні, зсуваючи їх
униз або праворуч. Для
переміщення об'єктів
робочої книги можна

КопироезгІ» толоко значення

Сеязать

Создать гапврссший)

Сдвин< ь̂ візиз » сшчировзгь

Сдвимі(гь вправо- 1* екшировать

Одвинуть вниз- н переместигь

Отменить

Рис. 2.67. Контекстне меню копіюван-
ня і переміщення об'єктів

мими кнопками-піктограмами
кож буфером обміну.

скористатися уже відо-

ВДї, Щ (табл. 2.8), а та-

Вставлення і видалення стовпців, рядків і комірок

Вставлення стовпців і рядків. Для вставлення по-
рожнього стовпця треба виділити стовпець таблиці, ие-
ред яким є намір його розмістити, і активізувати коман-
ду Вставить—Столбец. Цією самою командою вставля-
ється задане число стовпців, але для цього заздалегідь ЇХ
слід виділити.

Аналогічно, послуговуючись командою Вставить-"
Строку, вставляють рядки. Вставлення стовпців (рядків)
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Добавление ячеек

супроводжується автоматичним налаштуванням формул
таблиці за місцем їх нового розміщення.

Вставлення комірок. Порожні комірки вставляють у
таблицю через команду Вставка—Ячейки, яка активізує
вікно «Добавление ячеек» (рис. 2.68).

Вставлення комі-
рок (діапазону ко-
мірок) у заповнену
таблицю супрово-
джується зсуванням
цілої низки її комі- ( _

тт : * "ЗРОКУрок. Напрямок зсу- \ {~
вання (праворуч або
вниз) задається ко-
ристувачем. Кіль-
кість вставлених ко-
мірок визначається кількістю комірок у виділеному діапа-
зоні. На практиці для швидкого вставлення комірок часто
використовують комбінацію клавіш <С1г1+8ЬіЙ+-г->. За до-
помогою параметрів вікна (рис. 2.68) в таблицю можна до-
давати не тільки комірки, а й рядки та стовпці.

Вилучення об'єктів робочого аркуша. Вилучають не-
потрібні рядки, стовпці й комірки через команду Правка—
Удалить, яка активізує діалогове вікно «Удалить ячейку».
За структурою це вікно аналогічне вікну «Добавление яче-
ек» (рис. 2.68), але всі його параметри виконують проти-
лежну дію — вилучання.

Рис. 2.68. Вікно додавання комірок

Пошук і заміна фрагментів робочого аркуша

Пошук заданого фрагмента робочого аркуша (книги)
здійснюється через команду Правка—Найти, яка викли-
кає на екран однойменне вікно (рис. 2.69).

)АТ "Еталон"!

Закрьгсь

|построка„

формульї

Рис. 2.69. Діалогове вікно «Найти»
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До поля цього вікна вводять фрагмент пошуку. Це мо-
же бути частина формули, заголовка або тексту, а також
характерне слово або окремий символ. Важливо, щоб вве-
деного фрагменту вистачало для його однозначного пошу-
ку. Власне пошук здійснюється через команду Найти да-
лее, яка дає змогу виявляти заданий об'єкт у межах робо-
чого аркуша. У вікні «Найти» задають також режими й
ділянки пошуку.

Після виявлення потрібного фрагмента командою За-
менить вікна «Найти» (або меню Правка) активізують вік-
но «Заменить», до якого і вводять нову редакцію фрагмен-
та (рис. 2.70).

І&-01

]АТ "Еталон" І Найти дшіта

І"* 3^̂]дт "старт"!

,1
Гйчейкаданжо»

Рис. 2.70. Вікно «Заменить»

Послуговуючись командою Заменить, вибраний фраг-
мент замінюють новим. Пошук наступного фрагмента по-
новлюється командою Найти далее, після чого процес за-
міни повторюється до кінця робочого аркуша.

Перейти до наступного циклу пошуку можна також за
допомогою клавіш <8М£1;+Б'4>, а повернутися до попере-
днього — клавіш <СІг1+8Кі£і;+Б'4>.

Процедура пошуку і заміни прискорюється командою
Заменить все, яка виправляє вибраний фрагмент по всьо-
му робочому аркушу.

Робота з книгами

Створення нової книги

Створення нової робочої книги розпочинається з ко-
манди Файл—Создать, яка активізує діалогове вікно «Со-
здание документа» з двома вкладками (рис. 2.71).

Вкладка «Общие» забезпечує перехід Ехсеї до режи-
му створення нового файла-книги із системним ім'ям
«Книгаї». Якщо під час роботи створюється ще одна «чис-



Табличний процесор ЕхсеІ 381

та» книга, то їй автоматично присвоюється ім'я «Кни-
га2» і т. ін. Будь-яке системне ім'я зберігається до мо-
менту призначення книзі більш віддовідного й інформа-
тивного імені.

Создание документа

Просиоїр «ееоякикіи.

Рис. 2.71. Вікно створення документа

Власне створення нової книги здійснюється у відпо-
відному вікні Місгозоіі ЕхсеІ (див. рис. 2.53). При цьому
автоматично використовується стандартний стиль «Об-
щий», що містить параметри форматування робочих арку-
шів. При потребі цей стиль можна легко модифікувати та
пристосувати до потреб користувача. Вкладка «Решение»
має значки кількох шаблонів книг, які можуть стати осно-
вою для розв'язання типових задач.

Для швидкого створення робочої книги можна ско-

ристатися також кнопкою Ц («Создать») або клавіша-
ми <СІг1+М>. У цьому разі вікно «Создание документа»
(рис. 2.71) не активізується.

Збереження робочих книг

Збереження робочої книги-файла на магнітному дис-
ку здійснюється командами Сохранить как або Сохранить
меню Файл. Перша команда зберігає файл із новим ім'ям,
а друга — з його початковим ім'ям. Ім'я файла задається
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у полі списку «Имя файла» вікна «Сохранение докумен-
та» (рис. 2.72), яке завжди викликають на екран через
команду Сохранить как і тільки один раз — Сохранить
(при заміні системного імені іменем користувача).

Сочраненне документа : В$ІШ

Шгасаї І *'•< Мои документьі »і -> £] ї& X Ґ*і ЇП1 ч Сименс-
' •.-.-.•.-.-.;.-.•.•.....•...-.-.-.•.-.-.•.• >««* *™^ ^̂ * *™* *""*

• ЕР

9
;;̂

^

V/ ^•'У$&^

__| Магнитньй диполь_ Диа- й парамагнетики.?Ие5

__] Мои рисунки

_1]Страмица1.ґіІе5

^Старьіе документу ЕхсеІ

9РЯ-Ф«Й«Й (КШШ ^ |£{ Іі̂ ийнть ^
ЗИ**Ш І̂ *™*** ЇІ ^̂ * І

Рис. 2. 72. Вікно збереження документа

Імена всіх файлів ЕхсеІ мають розширення .хів і дов-
жину до 255 символів, у тому числі пропуск. В іменах
можна використовувати майже всі символи коду А8СІІ, за
винятком «\», «/», «:», «*», «?», ««», «<», «>». Рекоменду-
ється уникати також символ у- пропуску.

Після активізації команди Сохранить (рис. 2.72) робоча
книга за умовчання запам'ятовується у папці Мои докумен-
ти. Зазвичай потрібну папку, наприклад Диск 3£ [А:], Т^огА
[О:],АММ_02, РР15І&ІВ.., вибирають зі списку «Папка».

Відкривання і закривання робочих книг

Відкривання файлів-книг. Відкривання збереженої ра-
ніше робочої книги виконується командою Файл—Открмть,

а також за допомогою однойменної кнопки-піктограми
або клавіш <СЬг1+О>. При цьому активізують діалогове
вікно «Открьітие документа» (рис. 2.73), де вибирають
потрібну папку і переглядають її вміст, установлюють тип
файла, відкривають потрібний файл, організують пошук фай-
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І ЦІ приперьі.ехсеї *> С^їШ*

*1_#асІ
^7Ї*Ї]РГВЄ

&]рше1
ЦсЬ_дгар
Уравнение2

І%я
135 Кбайт Лист МіосвсЛ.

2519 Кбзйг Лист МсгояЛ.
363 Кбайт Лист МкгояЛ.
377 Кбайт Лист МсгсвоЛ.

1067 Кбайт Лист МсгояА.
27 Кбайт Лист МсгюсЛ.

23.11.996:55
23.11 9916:18
13.12.9921:10

. 23.03.0121:36

. 24.11.9922:03
,. 24.09.01 16:52

Рис. 2.73. Вікно відкривання документа

лів та їх швидкий перегляд, установлюють властивості фай-
лів і виконують низку інших процедур.

Власне відкривання вибраного файла і завантаження його
в оперативну пам'ять комп'ютера здійснюються командою
Открмть. У вікні (рис. 2.73) можна вибрати та відкрити
одночасно кілька файлів-книг. Усі відкриті файли відобра-
жаються в меню Окно ЕхсеІ. Перейти до будь-якого з них
можна простим клацанням мишею на імені файла або за
допомогою клавіш <Сіг1+ТаЬ> (<8шїї+Сі;г1+ТаЬ>).

Закриття файлів-книг. Закриття робочих книг — не-
одмінна умова завершення сеансу роботи в ЕхсеІ. Викону-
ється воно через команду Файл—Закрить, за допомогою

кнопки іІІІ або комбінації клавіш <Сїг1+Р4>. Будь-яка
книга закривається після відповіді користувача на запит
системи (рис. 2.74).

Далі після активізації команди Файл—Вьіход робота
з програмою ЕхсеІ завершується.

МісшхоИ ЕхсеІ

Рис. 2.74. Вікно запиту системи ЕхсеІ
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Операції з книгами

У режимі «Открьітие документа» з виділеними робочи-
ми книгами можна виконувати операції-команди, що міс-
тяться в контекстному меню роботи з файлами (рис. 2.75).

игкшлие документа

|,_) примерьцясеї

Тип
435 Кбайт Лист МісгскЛ

2519 Кбайт Лист МІсгмоК.

363Кбайт ЛистМісгксЛ..

377 Кбайт ЛистМісгояй..

1067 Кбайт ЛистМІсгмоРІ..

27 Кбайт

23.11.996:55

23.11.9916:18

,. 13.12.9921:10

.23.03.0121:36

.24.11.9922:03

. 24.09.0116:52

Рис. 2.75. Вікно відкривання документа з контекстним меню
роботи з файлами

Перейменування робочих книг. Щоб змінити ім'я фай-
ла, необхідно виділити його й активізувати команду Пере-
именовать. Після цього до поля «Имя файла» треба ввес-
ти нове ім'я і натиснути на клавішу <Епі;ег>. Цю проце-
дуру можна виконати також без команди Переименовать,
якщо клацнути двічі мишею на імені (значку) потрібного
файла.

П о п е р е д ж е н н я
Тут мається на увазі два роздільних, а не подвійне натиснен-
ня, яке відкриває файл.

Передавання книг в об'єкти ТУіп<іо\?з. Цю процедуру
виконують, активізувавши команду Отправить. У підме-
ню, що відкривається, вибираються пункти призначення
«Диск 3,5 [А:]», «Портфель», МісгозоГі ОиІІооЬ і т. п. Пе-
релік таких пунктів визначає за умовчання Ехсеї або ко-
ристувач. Ось чому команда Отправить — прекрасний за-
сіб оперативного копіювання файлів-книг.
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Вилучення робочих книг. У цьому випадку послуго-
вуються командою Удалить, яка поширюється на всі виді-
лені об'єкти вікна «Открнтие документа». Власне вилу-
чення виконується тільки після його підтвердження ко-
ристувачем («Да» або «Нет»). Усі вилучені файли-книги
передаються ЕхсеІ у системну папку Корзина, де вони збе-
рігаються певний час.

Помилково вилучену книгу можна відразу ж відно-
вити, тобто повернути її на колишнє місце, активізував-
ши команду Отменить із меню Правка або однойменну

кнопку 12112. Загалом відновлення можливе за допомо-
гою інструментальних засобів ЧДГіпсІо\У8,

Створення графіків і діаграм

Табличний процесор ЕхсеІ дає змогу подавати таблич-
ні дані в наочнішій та зручнішій для сприйняття графіч-
ній формі. Адже, за словами Конфуція, один малюнок вар-
тий тисячі слів. Ілюстрації використовують для показу
функціональної залежності однієї величини від іншої або
для порівняння двох і більше величин, із метою виявлен-
ня тенденцій зміни якого-небудь параметра в часі, відобра-
ження відсоткового вмісту кількох компонентів у певно-
му об'єкті тощо.

Створення діаграм за допомогою
програми Майстер діаграм

За допомогою ЕхсеІ можна будувати 14 стандартних
типів діаграм, кожен із яких має ще кілька різновидів.
Для цього використовують спеціальну програму Майстер
діаграм (СЬагі^ігагй), яка повністю автоматизує цей про-
цес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і
прийняття низки елементарних рішень.

Створення будь-яких діаграм розпочинається з виді-
лення діапазону даних, що підлягають відображенню, та
активізації програми Майстер діаграм. Початковий діа-
пазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє ви-
ділення пояснюється тільки прагненням мати зразок діа-
грами вже після вибору її типу та вигляду.

Процес створення діаграм за допомогою Майстра скла-
дається з чотирьох характерних кроків. Це:
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• вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її
зразка;

• зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде
побудовано діаграму, і визначення способу форму-
вання її рядів;

• введення заголовків діаграми та її осей; встановлен-
ня параметрів діаграми, пов'язаних із її зовнішнім
оформленням;

• вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному
або на окремому аркуші).

При правильному призначенні початкового діапазону
даних Майстер здатний сформувати її практично за пер-
ший крок його роботи. Багато параметрів призначаються
ним за умовчання.

Вибір типу діаграми (крок 1 із 4). При активізації

команди Вставка—Диаграмма або кнопки-піктограми
(«Мастер диаграмм») на екран викликається діалогове
вікно «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммьі» з
двома опціями-вкладками: «Стандартньїе» та «Нестандарт-
ньіе» (рис. 2.76).

Мастер диаграмм {шаг 1 из 4): тип дмаграммьі

Линейчатая

; График

) Круговая

Точечная

Ь С областями

| Кольцевая

* Лепестковая

р Повер>ность

>• Пузьірьковая

;̂ 1 Биржевая

рначенив рвзяичнь«

Рис. 2.76. Вікно «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4):

тип диаграммьі» із вкладкою «Стандартньїе»
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До стандартних діаграм належать гістограма та гра-
фік, а також діаграми від лінійчатої до пірамідальної. Не-
стандартні діаграми є різновидами стандартних і відрізня-
ються від них передусім колірною гамою.

Вибравши тип та вигляд діаграми, користувач може
переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потріб-
но активізувати параметр «Просмотр результатам. Зразок
нестандартної діаграми відображається у вікні відразу ж
після вибору її типу.

За умовчання ЕхсеІ призначає стовпцеву гістограму.
За допомогою кнопки «Сделать стандартной» тип діагра-
ми, що призначається системою за умовчання, можна змі-
нювати. Цю процедуру виконують тільки після завершення
формування вибраної діаграми.

Найпоширеніші типи стандартних діаграм
та їх різновиди

Гістограма (рис. 2.76) належить до стовпцевих діа-
грам, має сім різновидів і є одним із популярних засобів
ділової графіки. Гістограму зручно використовувати для
зображення показників-змінних, які порівнюються в ме-
жах певного часового інтервалу, тощо. Гістограми дають
змогу, наприклад, наочно відобразити планові та фінансові
показники виробництва за квартал звітного року, щомі-
сячні платежі за кредитами і т. ін. При цьому стовпці, що
стосуються різних змінних, розміщуються рядами, які мож-
на суміщати.

Розглянемо типову структуру діаграми на прикладі
найпростішої гістограми (рис. 2.77), де відображені щомі-
сячні платежі за трьома кредитами у першому кварталі
поточного року.

Гістограма має вигляд стовпцевої діаграми, що містить
загальний заголовок, вісь X (або вісь категорій), вісь У (або
вісь значень), заголовки і масштабні мітки осей X та У, а
також легенду з мітками. За бажанням користувача ле-
генда може розміщуватися праворуч, ліворуч, зверху, у пра-
вому куті або знизу діаграми, її мітки — це графічне зо-
браження показників-змінних, які відображаються діагра-
мою; вони пояснюють, як підсвічуються, штрихуються або
позначаються певні змінні.

У гістограмі кількість стовпців у групах визначається
кількістю змінних. Стовпці груп, що відповідають одній
змінній, штрихуються (підсвічуються) однаково; їх висота
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пропорційна значенню змінних. Кількість груп стовпців
дорівнює числу значень змінних.

Кредит
#1

т

з
А
!_
5
7
8 Разом

І
ІЗ

±1
12

.А | 8 С І О
Платежі за кредитами, тис грч

Січень
12,5
15,6
10,7
38,8

Місяць
Лютий

8,9
10,9
9,7

29.5

Березень! Разом
14,3! 35,7

36,2
12.6І 33
36,6! 104,9

Платежі за кредитами, тис. грн.

¥2

Січень Лютий Березень

Місяць

Рис. 2.77. Типова структура діаграми (гістограми)

Категоріями гістограм, тобто їх незалежними змінни-
ми, як правило, є різні часові періоди (роки, квартали, міся-
ці тощо). Тому Майстер діаграм за умовчання викорис-
товує заголовки стовпців як мітки осі X, а заголовки ряд-
ків — для ідентифікації змінних, що відображаються.
Однак можливим є також протилежне призначення.

Різновидом гістограм є циліндричні, конічні та піра-
мідальні діаграми; в них стовпці замінюються відповід-
ними геометричними об'єктами. Варті уваги суміщені та
нормовані до 100% діаграми, що відображають частку кож-
ної категорії в загальній сумі значень.

Лінійчата діаграма — це та сама гістограма, але з
іншою орієнтацією осей. Тут вісь критеріїв X розміщу-
ється вертикально, а вісь значень У — горизонтально. В
Ехсеї їй часто віддають перевагу, тому що її стовпці роз-
міщуються горизонтально по рядках і добре вписуються
в робочий аркуш.

Лінійчату діаграму, що відображає щомісячні платежі
за трьома кредитами, зображено на рис. 2.78.
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Платежі за кредитами, тис. грн.

Березень
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к Лютий
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2 Січень

"'ШЇІ піінтлуїя _
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п#з|
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Рис. 2.78. Лінійчата діаграма, що відображає залежність
Кредит = ї(місяць)

Графік відзначається своєю простотою та наочністю і
відображає одну або кілька залежностей вигляду у — ?(х).
Використовується для ілюстрації коливань у часі курсів
валют або акцій. У графіку маркери даних — це графічні
символи, що ідентифікують змінні та їх значення. Марке-
ри, які стосуються однієї змінної, мають однакові форму і
розмір. Опис усіх маркерів графіка називається його ле-
гендою.

Кругова діаграма відображає співвідношення між ці-
лим і його частинами (наприклад, між усім бюджетом та
окремими його статтями, усією інвестиційною програмою
та її складовими тощо). Для побудови кругової діаграми
необхідно обчислити суму всіх значень певного поля таб-
лиці, а потім визначити, яку частину цієї суми становить
кожне значення. Окремі або всі сегменти кругової діагра-
ми можуть висуватися.

На рис. 2.79 показано кругову діаграму, яка ілюструє
щомісячні платежі одного кредиту.

Кредит #1

Березень
40%

Січень
35%

Лютий
25%

Рис. 2.79. Кругова діаграма, яка ілюструє
щомісячні платежі кредиту #1
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Кільцева діаграма — один із різновидів кругової діа-
грами. Вона також відображає співвідношення між цілим
і його частинами, але містить кілька змінних (цілих).

Діаграма з ділянками (або діаграма площ) подібна до
гістограми із суміщеними стовпцями, її графік — це лінії,
що з'єднують верхні точки стовпців гістограми з відпо-
відним штрихуванням. При цьому верхній графік відо-
бражає суму значень усіх показників-змінних, а нижній —
значення першої змінної.

Особливість діаграми з ділянками полягає в тому, що
вона, з одного боку, відображає характер змін окремих по-
казників-змінних, а з іншого — демонструє їх співвідно-
шення. Отже, цій діаграмі притаманні властивості графі-
ка та кругової діаграми.

Точкова діаграма широко використовується у статис-
тиці. Вона відображає не тільки зміну показників, що від-
булася за певний проміжок часу, а й міру відхилення їх
від середнього значення. Інтервали часу тут можуть бути
різними.

Інші діаграми зі списку вікна «Мастер диаграмм»
(рис. 2.76) використовуються рідко і тому тут не розгля-
даються.

Вибір даних для побудови діаграми (крок 2 із 4). Пе-
рехід до другого кроку роботи Майстра здійснюється че-
рез команду Далее або після натиснення на клавішу
<Еп1ег> (див. рис. 2.76). При цьому відкривається діало-
гове вікно «Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник дан-
ньіх диаграмм» із двома вкладками «Диапазон данньїх» і
«Ряд» (рис. 2.80).

Вкладка «Диапазон данньїх» забезпечує:
• введення або зміну діапазону даних, необхідних для

побудови діаграми;
• вибір способу формування рядів діаграм: за рядка-

ми або за стовпцями виділеного діапазону;
• відображення сформованого зразка, перехід до чер-

гового кроку або повернення до першого.
Діапазон даних, до якого можуть належати заголовки

стовпців і рядків, вводять до поля «Диапазон» вручну або
вибирають його початкову та кінцеву комірки у самій таб-
лиці. Якщо діалогове вікно заслоняє таблицю, то його по-
трібно скоротити до розмірів поля «Диапазон», клацнув-
ши мишею на кнопці мінімізації з червоною стрілкою.
Адреси комірок діапазону — абсолютні (з ознакою $), що
означає неможливість їх змінити при будь-якому перемі-
щенні діаграми в межах робочого аркуша.
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Режим формування рядів діаграм за рядками, коли
ряди відображають щомісячні платежі за конкретним кре-
дитом, реалізує залежність вигляду Кредит = {(місяць). При
цьому змінними є різні кредити, а категоріями — місяці
кварталу.

Ряди в; 1* строках
*** стояках

Рис. 2.80. Вікно «Мастер диаграмм (шаг 2 из 4):
источник данньїх диаграммьі» з вкладкою «Диапазон данньїх»

Вкладка «Ряд» (рис. 2.80) реалізує режим формуван-
ня рядів діаграми. У полях цієї вкладки задають:

• ім'я кожного ряду (змінної) та адреси його розмі-
щення;

• діапазон значень кожної змінної (ряду);
• діапазон розміщення категорій по осі X.
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За умовчання кожному ряду спочатку присвоюється |
системне ім'я Ряді, Ряд2 і т. д. Адреси всіх комірок і
діапазонів — абсолютні. Розміри вікна (рис. 2.81) можна
звести до розмірів будь-якого з діапазонів за допомогою
кнопок мінімізації. Імена всіх змінних діаграми відобра-
жаються в її легенді.

Мастер диаграмм ЩІі

Діапазон даймах Ряд

ОРДПЙСКОЄИ& =11 :

-Отнена

Рис. 2.81. Вікно «Мастер диаграмм (шаг 2 из 4):
источник данньїх диаграммьі» з вкладкою «Ряд»

Після завершення всіх процедур кроку 2 треба клац-
нути мишею на кнопці «Далее» та перейти до кроку З
роботи Майстра.

Установлення параметрів діаграми (крок 3 із 4). Цю
процедуру виконують в однойменному вікні «Мастер диа-
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грамм» із шістьма вкладками: «Заголовки», «Оси», «Ли-
ниисетки», «Легенда», «Подписи данньїх», «Таблицадан-
ньїх» (рис. 2.82).

Мастер диагрзмм (шаг 3 нз 4): параметри днаграммн

Таблиці дакиьк

Осн

)ПлатежІ за кредитами, тис. Платежі за кредитами, тис. грн.

Місяць

Рис. 2.82. Вікно «Мастер диаграмм (шаг 3 из 4):
параметри диаграммьі» із вкладкою «Заголовки»

Вкладка «Заголовки» забезпечує ручне введення за-
головків діаграми, заголовків осі X (категорій) та осі
У(значень).

Вкладка «Оси» визначає вмикання (вимикання) міток
осей X, У і заміну осі категорій віссю часу, тобто заміну
міток вигляду «січень», «лютий», «березень» мітками ви-
гляду «01.01.02», «01.02.02» і «01.03.02» відповідно.

За допомогою вкладки «Линии сетки» вмикають (ви-
микають) основні та проміжні лінії по осях X, У і таким
чином формують сітку діаграми.

Вкладка «Легенда» дає змогу вмикати (вимикати) ле-
генду та змінювати її положення щодо діаграми.

Вкладка «Подписи данньїх» збільшує наочність діагра-
ми: її параметри дозволяють (забороняють) відображати
ключі (мітки) легенди і значення змінних або категорій
Діаграми над її стовпцями.

Вкладка «ТаблицьІ данньїх» містить два перемикачі:
«Таблица данньїх» та «Ключ легендьі». Перший дозволяє
(забороняє) відображати таблицю виділеного діапазону да-



394 Основні додатки до Мпсіоуув«

них знизу діаграми, а другий — відображати ключі легеа-
ди, тобто маркери змінних у цій таблиці.

Розміщення діаграм (крок 4 із 4). Діаграму можна роз-
міщувати на одному з аркушів робочої книги або на влас-
ному аркуші книги. Вибір варіанта розміщення діаграми
здійснюється в діалоговому вікні Майстра за допомогою
двох перемикачів (рис. 2.83). Щоб розмістити діаграму на
окремому робочому аркуші, досить увімкнути відповідний
перемикач, а потім (за бажанням) замінити системне ім'я
«Диаграммаї» ім'ям користувача, наприклад «Залежність
Кредит = /(місяць)». Для розміщення діаграм як вбудова-
ного графічного об'єкта на одному з аркушів робочої кни-
ги потрібно ввімкнути однойменний перемикач, а потім ви-
брати ім'я цього аркуша зі списку, що розкривається.

М а стер диаграмм (шаг 4 из

Рис. 2.83. Вікно «Мастер диаграмм (шаг 4 из 4):
размещение диаграммьі»

Розміри будь-якої діаграми змінюють «буксируванням»
ЇЇ кадрових маркерів у відповідних напрямках. Розташу-
вання діаграм на екрані можна змінювати за допомогою
кнопок-піктограм вирівнювання тексту, а також «букси-
руванням» її кадру.

Останнє діалогове вікно «Мастер диаграмм» закрива-
ється натисненням на клавішу <Еп1;ег> або клацанням
мишею на кнопці «Готово».

Редагування діаграм

Використовуючи інструментальні засоби табличного
процесора, можна поліпшити зовнішній вигляд діаграми,
зробити її наочнішою та ефективнішою.

Форматування ділянок діаграм. У кожній діаграмі роз-
різняють ділянку діаграми й ділянку побудови діаграми.
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Іростір, обмежений зовнішньою рамкою діа-

П р и м і т к а

Рис. 2.84. Вікно «Формат области диаграммь.» з вкладкою «Вид
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Заливання ділянки діаграми додає їй привабливого зов-
нішнього вигляду. У разі використання об'ємних діаграм
можна заливати й стінки та основи стовпців. Останні ви-
діляють так само, як і ділянку діаграми — подвійним
клацанням мишею.

Вкладка «Шрифт» забезпечує вибір типу шрифту, його
розміру, зображення, кольору, способу підкреслення тощо.

Вкладка «Свойства» дає змогу прив'язати об'єкт до фону
ділянки діаграми і захистити її комірки.

Під час активізації ділянки побудови діаграми на ек-
ран викликається вікно «Формат области построения», ана-
логічне вікну, показаному на рис. 2.84, але тільки з одні-
єю вкладкою «Вид».-Тому можливості форматування цієї
ділянки обмежені. Втім, при редагуванні обох ділянок мо-
жна скористатися контекстним меню та інструменталь-
ною панеллю «Диаграмма».

Контекстне меню редагування діаграм. Це меню акти-
візують клацанням правою клавішею миші, коли ділянку
діаграми або ділянку її побудови виділено (рис,. 2.85).

До меню ділянки діа-
ЦІ* о̂рмзг облаєте диаграммьі,,,.

ї КопйроІШІ*

Нззадиийгман

Рис. 2.85. Контекстне меню
ділянки діаграми та її побудови

грами входять (рис. 2.85)
команда Формат области
диаграммьі і чотири коман-
ди, які практично реалі-
зують функції (кроки)
Майстра діаграм. Напри-
клад, командою Тип диа-
грамм на екран виклика-
ють однойменне вікно,
аналогічне вікну «Мастер
диаграмм: шаг 1 из 4».
Змінюючи тип діаграми,
можна досягти найефек-
тивнішого відображення
даних на екрані.

Наступна тетрада та-
кож добре відомих команд
(Вьірезать, Копировать,
Вставить, Очистить) поши-
рюється на виділені об'єк-
ти ділянок діаграми. Пара-
метри «На передний план»
і «На задний план» забез-
печують висування ділян-
ки щодо таблиці даних.
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Контекстне меню ділянки побудови діаграми має неве-
лику кількість команд, однак його можливості щодо реда-
гування приблизно такі самі, як і меню ділянки діаграми.

Інструментальна панель «ДиаграммьІ» (рис. 2.86). Ця
панель активізується командою Вид—Панели инструмен-
тов—ДиаграммьІ. її використання істотно прискорює про-
цес формування та перетворення діаграм.

ДиаграммьІ

'',Название оси категср ̂ ^

Рис. 2.86. Інструментальна панель «ДиаграммьІ»

За допомогою відповідних піктограм панелі можна:
• вибрати зі списку будь-який елемент (легенду, ді-

лянку, вісь X або У, основи, стіни, таблицю даних, ку-
ти, лінії сітки і т. ін.);

• форматувати вибраний об'єкт діаграми;
• вибрати тип або вигляд діаграми;
• приховати, відобразити та змінити легенду;
• додати (вилучити) таблицю даних;
• увімкнути режим «по рядках» або «по стовпцях»;
• змінити положення об'єктів осі категорій та осі зна-

чень на 45° за годинниковою стрілкою або у проти-
лежному напрямку.

Отже, панель «ДиаграммьІ» дає змогу форматувати всі
об'єкти діаграми, у тому числі стінки (основи) об'ємних
діаграм, лінії сітки, осі тощо.

Вибір і форматування об'єктів діаграми. Будь-який
об'єкт діаграми, що підлягає форматуванню, потрібно за-
здалегідь виділити. Це потребує акуратності й точності,
тому що багато об'єктів мають порівняно невеликі розмі-
ри і встановити точно покажчик миші на їх маркери не
завжди вдається. Тоді доводиться виділення об'єкта по-
вторювати.

Розрізняють об'єкти, що мають вигляд окремих (точ-
кових) елементів даних, та об'єкти, яким відповідають по-
слідовності (низки) даних. Форматування перших можна
здійснювати окремо, других — одночасно.

Для виділення об'єкта точкового характеру, напри-
клад заголовка, легенди або написів, потрібно клацнути
мишею й активізувати його маркери, що мають вигляд
невеликих чорних квадратиків. Потім необхідно клац-
нути мишею на будь-якому з цих маркерів, після чого
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клацанням правою клавішею миші викликати на екран
контекстне меню.

П р и м і т к а
Інший варіант активізації контекстного меню — подвійне
клацання мишею на будь-якому маркері вибраного елемента
даних.

Для виділення об'єкта типу послідовності (низки)
даних досить клацнути мишею на будь-якому його міс-
ці, наприклад будь-де на стовпці, лінії графіка, секторі
кругової діаграми тощо. По тому на екрані також з'яв-
ляться маркери-квадратики цього об'єкта. Тепер кла-
цанням правою клавішею миші активізують контекст-
не меню, але вже командою Формат рядов данньїх
(рис. 2.87). Послідовність форматування об'єктів зали-
шається такою ж самою.

Форматування осей ді-
аграм. В Ехсеї масштаб
значень по осях X та У, а
також координати точки
перетину осей (0,0) встано-
влюються автоматично.

У випадках, коли діаг-
рама будується за даними,
що мало розрізняються
між собою, або за даними,
які містять нульові значен-
ня, параметри форматуван-
ня осей, що призначаються
системою за умовчання,

Очистить

Рис. 2.87. Контекстне меню
форматування послідовностей

(низок) даних

стають неприйнятними, І і'х
потрібно скорегувати. Для цього подвійним клацанням
мишею на осі У активізують контекстне меню формату-
вання (рис. 2.88). Далі командою Формат оси виклика-
ють однойменне вікно з п'ятьма вкладками (рис. 2.89).

Вкладка «Шкала» (рис. 2.89)
дає змогу встановити діапазон
зміни значень даних і ціну по-
ділки по осі У. При цьому мак-
симальне (мінімальне) значен-
ня має бути трохи більшим
(меншим), ніж відповідне зна-
чення у вибраному діапазоні да-

Рис. 2.88. Контекстне меню
форматування осі

них. В іншому випадку побудувати діаграму з нормаль-
ним відображенням даних неможливо.
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Формат оси

БЙА одде* І шрифт

Шкаяз яв оси ¥ (значений)

Лето

число

1°
|40~

ГШ"

Г о§ргт*хй порядок значений

<Ж Отнеш

Рис. 2.89. Діалогове вікно формату осі з вкладкою «Шкала»

Перетин осей X та У у точці (0,0) є неприйнятним у
випадку, коли значення змінної, яке відображається, до-
рівнює нулю. Однак нуль на діаграмі передається пропус-
ком, що може означати: значень немає взагалі. Щоб ви-
правити таку ситуацію, необхідно встановити у вікні нове
значення координат перетину осей X та У, наприклад (ОДО).
Як наслідок, вісь X зміститься по осі У на задане значен-
ня, надавши нульовому значенню певну вагу. Змінивши
зображення осі X (товщину, колір і тип лінії), можна під-
креслити факт її зміщення.

Діалогове вікно «Формат оси» містить також інші
вкладки, які дають змогу змінити товщину, колір і тип
лінії, параметри шрифту, формати чисел й орієнтацію під-
писів вибраної осі.

Способи форматування осі У можуть застосовуватися
також до осі X.

Додання даних до діаграми. Включення в раніше ство-
рену діаграму додаткових даних здійснюється в ЕхсеІ їх
перетягуванням. Діапазон додаткових даних, наприклад шіа-
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тежів за кредитами за квітень (див. рис. 2.77), виділяється,
покажчик миші суміщається з нижнім краєм цього діапа-
зону, після чого «буксирується» на діаграму. Доповнена но-
вими даними діаграма потребує невеликого доопрацюван-
ня, пов'язаного з ідентифікацією нових змінних. Коли Ехсеї
не може однозначно визначити, як розмістити додаткові
дані, слід активізувати діалогове вікно «Специальная вста-
вка», де і виконуються необхідні уточнення. Включення
додаткових даних можливе також за допомогою контекст-
ного меню форматування (рис. 2.87). Послуговуючись
командою Исходнме данньїе, виділені додатково дані вклю-
чають до діаграми, яка будується на окремому аркуші.

Додання підписів даних. З метою підвищення інфор-
мативності та наочності діаграм значення змінних допов-
нюють підписами. Для цього подвійним клацанням ми-
шею на стовпці діаграми активізують діалогове вікно «Фор-
мат ряда данньїх», у якому і задають потрібні підписи.

Форматувати текст підписів значень можна у вікні
«Формат подписей данньїх» із чотирма відомими опція -
ми-вкладками. Це вікно активізується подвійним клацан-
ням мишею на будь-якому з написів.

Зміна орієнтації об'ємних діаграм. В об'ємних гісто-
грамах стовпці переднього ряду даних завжди затуляють
стовпці заднього ряду. За наявності трьох та більше рядів
інформативність подібних гістограм різко знижується, і
користувач змушений буде вибирати інший тип або ви-
гляд діаграми.

Разом із тим в Ехсеї є можливість розвернути об'ємну
діаграму таким чином, щоб приховані стовпці стали види-
мими. Для цього необхідно виділити ділянку побудови гі-
стограми, сумістити покажчик миші з одним із маркерів-
квадратиків і клацнути лівою клавішею. При цьому на ек-
рані відобразиться тільки каркас діаграми, який можна
розвернути в будь-якому напрямку. Після звільнення кла-
віші на екрані з'являється початкова гістограма, але вже
повернута на певний кут. Процес повторюється, доки гісто-
грама не матиме потрібного вигляду. Якщо це не вдається,
то залишається вибрати інший тип або вигляд діаграми.

Розвернути об'ємну діаграму можна також за допомогою
діалогового вікна «Формат трехмерной проекции» (рис. 2.90).
У ньому задають кут і напрямок повороту діаграми, її ви-
соту, піднесення, перспективу та ін. Вікно активізують
командою Об-ьемньїй вид зі спеціального контекстного ме-
ню, яке можна викликати на екран, коли ділянки побудо-
ви діаграми виділено.
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«рормат треямерной про«кц^ї

Рис. 2.90. Діалогове вікно формату тривимірної проекції

Виділення сегментів кругової діаграми. Кругові ді-
аграми відображають значення тільки однієї змінної і
демонструють співвідношення між цими значеннями у
відсотках. Для поліпшення інформативності та наочно-
сті кругових діаграм їхні сегменти можуть висуватися.
З цією метою досить виділити відповідний сегмент і по-
тім «відбуксирувати» його на потрібне місце діаграми.

Для відновлення первинного вигляду діаграми необ-
хідно виділити сегмент, повернути його на колишнє місце
і вилучити маркери-чотирикутники натисненням на кла-
вішу <Езс>.

Друкування діаграм. Щоб надрукувати діаграму, по-
трібно підігнати її розміри під розмір друкованої сторін-
ки. Для цього треба перейти до режиму попереднього пе-
регляду, активізувати команду Страница—Диаграмма—
Использовать всю страницу, а потім команду Печать. Ще
один варіант: розмір діаграми регулюється «буксируван-
ням» її граничних маркерів або встановленням відповід-
ного масштабу.

Робота зі списками

Сортування даних в ЕхсеІ

В ЕхсеІ записи таблиці сортують за зростанням (спа-
данням) значень вибраного реквізиту-ключа або кількох
ключів одночасно з урахуванням або без урахування ре-
гістру літер.
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Запис — сукупність логічно пов'язаних між собою даних, що харак-
теризують певний об'єкт. В ЕТзапису відповідають дані одного рядка
(стовпця).

Так, для початкової таблиці (рис. 2.91) ключем сорту-
вання можуть бути ім'я будь-якого зі стовпців від А до Р
або відповідні заголовки — «Замовник», «Шифр товару»,
«Ціна, грн.», «Вартість, грн.».

Залежно від конфігурації таблиці ключами сортуван-
ня можуть бути також імена рядків або їх заголовки.

П р и м і т к а
Найменування документа, заголовки його стовпців (рядків) і
підсумкові рядки з процесу сортування завжди виключаються.

Упорядковувати табличні дані можна одночасно за од-
ним і більше ключами. Необхідність повторного сорту-
вання випливає з вимог поставленої задачі, коли вміст двох
і більше комірок ключового стовпця (рядка) збігається. 1
При цьому впорядкування продовжується за другим клю- 1
чем, характер зміни якого не залежить від першого, тобто '*
перший ключ може бути таким, що зростає, а другий — |
таким, що спадає, і навпаки. |

Наприклад, у таблиці на рис. 2.91 містяться відомості
про одних і тих самих замовників, але дати зроблених ними
замовлень різні. З урахуванням цього під час сортування за
ключем-реквізитом А («Замовник») кожен раз, коли його |
значення збігаються, потрібно переходити до сортування за
ключем В («Дата замовлення») або за ключем Е («Ціна, грн.»)
і т. д. Аналогічно сортують за трьома ключами.

й В
1 Відомості про за
2 Замовник

.•3-ВАТ "Старт"
4 ПП "Маяк"
8 ВАТ "Старт"
Є ЗАТ "Атом"
7 СП "Радон"
8 ЗАТ "Атом"
9 МП "Еталон"

10 ВАТ "Старт"
11 МП "Еталон"
12 НВО "Протон"
13 НВО "Протон"
(4 МП "Еталон"
15 ПП "Маяк"
16 ЗАТ "Атом"
І7 ПП "Маяк"
18 СП "Радон"
19 ±160 "Протон"
20 СП "Радон"
21 Усього

Дата замовлення
18.10 02
01.11.02
17.10.02
22 10.02
14.10.02
1410.02
01.11.02
18.10.02
22 10.02
30.11.02
30.11 02
28.10.02
01.11.02
22.10.02
18 10.02
28.10.02
17.10 02
1410 02

Й В Е Р "1
мовлення товарної продукції і
Шифр товару
ТШ-45
ТШ-29
ТШ-45
ШТ-44
ШТ-98
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-45
ШТ-98
ТШ-81
ТШ-29
ШТ-98

Кількість, шт.
10

3
3
3
3
9
5
3
4

12
4
6
3
6
3

16
4
3

Ціна, грн.
32,44

144,12
32,44
22,95
97,34
12,98
12,98
32,44
32,44
12,98
12,98
32,44
22,95
32,44
97,34
12,98

144,12
97,34

Вартість, грн,
324,41
432, Й
97.3І
68.3І

292,02
116.Й

64,90
97,32

129,7в
155,78

51,92
194,6'

68,85
194,64
292,02
207.6І
576,48
292.К

3657,71

Рис. 2.91. Початкова таблиця замовлень товарної продукції
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Організовуючи сортування, крім задання ключа і спо-
собу впорядкування даних, установлюють також діапазон
елементів таблиці, в якому воно має виконуватися, напри-
клад А2:Р'20. Діапазон сортування виділяється «буксиру-
ванням» курсора миші або за допомогою комбінації кла-
віш <8Ьі£і+—»>, <8шЙ+і>. Точне задання діапазону сор-
тування — необхідна умова для збереження структури
документа.

Процедура сортування може порушити логічний зв'я-
зок між комірками (даними). Щоб уникнути цього, сорту-
вання супроводжується модифікацією всіх формул табли-
ці, тобто їх настроєнням за місцем нового розміщення.
Настроювати можна тільки формули, які містять адреси
одного рядка (стовпця), наприклад = ВЗ*ЕЗ. Якщо у фор-
мулах є посилання на комірки іншого рядка (стовпця), то
їх настроєння неможливе.

Під час сортування необхідно дотримуватися таких
правил:

• у формулі, що залежить від комірок поза списком,
потрібно використовувати тільки абсолютні поси-
лання;

• сортуючи рядки (стовпці), треба уникати формул із
посиланням на комірки, що розміщені в інших ряд-
ках (стовпцях) таблиці.

Сортування безповоротно змінює структуру початко-
вої таблиці, а якщо користувач помиляється, то практич-
но знищує її. Для швидкого відновлення початкової таб-
лиці доцільно пронумерувати її рядки (стовпці). Номери
можна проставити в будь-якому вільному стовпці (ряд-
ку); сортування за зростанням номерів завжди приведе
до відновлення початкового порядку записів. Можливим
є й інший шлях — створення копії початкової таблиці-
файла або також застосування команди Отменить, хоча
останнє не завжди ефективне.

Швидке сортування табличних даних за зростанням
(спаданням) здійснюється двома однойменними кнопка-

41 Шми-піктограмами — **, та *+ . При цьому текстові дані
розміщуються за алфавітом або за зворотним йому по-
рядком. Як ключ сортування за умовчання береться поле
першого стовпця виділеного діапазону. На рис. 2.92 наве-
дено результат сортування даних початкової таблиці
(рис. 2.91) за алфавітом.

Зазвичай сортування виконується командою Дан-
аьіе—Сортировка, яка активізує вікно «Сортировка диа-
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Ір Відомості про замовлення товарної прод]
ї Замовник
3- ВАТ "Старт"
4 ВАТ "Старт"
* ВАТ "Старт"
$ ЗАТ "Атом"
? ЗАТ "Атом"
5 ЗАТ "Атом"
9 іМП "Еталон"

18 МП "Еталон"
1} --МП "Еталон"
1 2, НВО "Протон"
13 'НВО "Протон"
14 НВО "Протон"
16 'ПП"Маяк"
П -ПП "Маяк"
1? ПП"Маяк"
1Ї СП "Радон"
18 --СП "Радон"
20 СП "Радон"
Ш Усього

Дата замовлення
18.10.02
17.10.02
18.10.02
22.10.02
14.10.02
22.10.02
01.11.02
22.10.02
28.10.02
30.11.02
30.11.02
17.10.02
01.11.02
01.11.02
18.10.02
14.10.02
28.10.02
14.10.02

Шифр товару
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-29
ТШ-29
ШТ-44
ШТ-98
ШТ-98
ТШ-81
ШТ-98

Кількість, шт.
10

3
3
3
9
6
5
4
6

12
4
4
3
3
3
3

16
3

£___.
ГКЦІЇ
Ціна, гри.

32,44
32,44
32,44
22,95
12,98
32,44

' 12,98
32,44
32,44
12,98
12,98

144,12
144,12

22,95
97,34
97,34
12,98
97,34

___|_ !

Вартість, гри
324,40

97,31
97,32
68,85

116,82
194,64
64,96

129,76
194,64
155,76

51,92
576,48
432,36

68,85
292,02
292,02
207,68
292,02

3657, 7«

Рис. 2.92. Результат сортування даних за алфавітом

Сортировка диапазона

Сортироватьт

)замовник

Затемпо

дата замовлення •
Ч ІІиІм

В посяадмк»» «черево/ Ік>
по воірасгаиинз

^ по убранню

Ядентифнцировать поля по

<**

Параметрьі.» ОК Отвена

Рис. 2.93. Вікно сортування діапазону даних



Табличний процесор ЕхсеІ 405

пазона» (рис. 2.93). У ньому ідентифікують поля-ключі
сортування за підписами (тобто за заголовками стовпців
початкової таблиці) або за позначеннями (тобто за іме-
нами стовпців ЕТ); далі вибирають один із ключів сорту-
вання («Замовник», «Дата замовлення» тощо) і встанов-
люють спосіб упорядкування діапазону даних (за зрос-
танням або за спаданням). Потім у разі потреби задають
параметри повторного і врешті-решт — третього, завер-
шального, сортування.

Результат сортування записів початкової таблиці
(рис. 2.91) за зростанням ключа «Замовник» і спаданням
ключа «Дата замовлення» наведено на рис. 2.94.

:_„Л .!„_, %...... & е Р,
і Відомості про замовлення товарної' продукції
2 {Замовник
3 ШАТ "Старт"
4 і ВАТ "Старт"
3 і ВАТ "Старт"
8 ІЗАТ "Атом"
7 ;ЗАТ'Атом"
$ !ЗАТ"Атом"
? ІМП "Еталон"

Ю МП "Еталон"
« МП "Еталон"
Ї2 НВО "Протон"
ІЗ НВО "Протон"
1 4 НВО "Протон"
1-5 ПП 'Маяк-
ів ПП"Маяк"
17 ПП "Маяк"
18 СП "Радон"
19 СП "Радон"
20 СП "Радон"
2* Усього

Дата замовлення
18.10.02
18.10.02
17.10.02
22.10.02
22.10.02
14.10.02
01.11.02
28.10.02
22.10.02
30.11.02
30.11.02
17.10.02
01.11.02
01.11.02
18.10.02
28.10.02
14.10.02
14.10.02

Шифр товару
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-29
ТШ-29
ШТ-44
ШТ-98
ТШ-81
ШТ-98
ШТ-98

Кількість, шт.
10

3
3
3
6
9
5
6
4

12
4
4
3
3
3

16
3
3

Ціна, грн.
32,44
32,44
32,44
22,95
32,44
12,98
12,98
32,44
32,44
12,98
12,98

144,12
144,12

22,95
97,34
12,98
97,34
97,34

Вартість, грн
324,40

97,32
97,32
68,85

194,64
116,82

64,90
194,64
129,76
155,76

51,92
576,48
432,36

68,85
292,02
207,68
292,02
292,02

3657,76

Рис. 2.94. Результат сортування даних початкової таблиці
за зростанням і спаданням

Використовуючи сортування, можна легко отримати
різноманітну аналітичну інформацію, наприклад уста-
новити порядок обслуговування клієнтів, визначити вар-
тість найдорожчого (найдешевшого) товару, його замов-
ника тощо.

Крім звичайного, можливим є сортування даних з
урахуванням станів регістру символів по рядках або
стовпцях діапазону, а також за ключами зі списку, на-
приклад:

• за місяцями: Январь, Февраль, Март, ..., Декабрь;
• за днями: Понедельник, Вторник, ..., Воскресенье;
• за кварталами: Кві, Кв2, ..., Кв4 і т. д.
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Список додаткових ключів вводять через команду
Сервис—Параметри—Списки до поля діалогового вікна
«Параметри» (рис. 2.95).

Параметри

Вид

НОВЬІЙ СПИСОК "ІЛ
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, В
Понедельник, Вторник, >
Янв, Фев, Мар, Апр, Май

1-й тиждень, 2-й тиждес

СП "Радон"
ВАТ"Старт"
НВО "Протон"

^рбввить,

ЗАТ "Атом"
ПП "Маяк"

Для рагдетевив ЇЛВИБНТОВ свгаеа нвжмитв кжвкшу ЕлПег,

Ивяоря' свмжа й? ячее«; |

Рис. 2.95. Діалогове вікно параметрів із вкладкою «Списки»

Додаткові можливості Ехсеї щодо сортування даних
дає команда Параметри (рис. 2.93), яка викликає на екран
діалогове вікно «Параметри сортировки» з трьома пере-
микачами і списком (рис. 2.96).

Параметри сортировки

Оти»»

стшйіьі диапазона

Рис. 2.96. Діалогове вікно параметрів сортування
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Список ключів вікна можна розширити, ввівши, на-
приклад, ключі сортування за декадами, роками, п'яти-
річками, заданою послідовністю значень певного поля
(рис. 2.97) тощо.

' , „ * , , . вч . е , ' о ''; ;'
•Щ Відомості про замовлення товарної прод
2 Замовник
3 СП "Радон"
4 ;СП "Радон"
8 СП "Радон"
& 'ВАТ "Старт"
7 :ВАТ "Старт"
8 ІВАТ "Старт"
Й іНВО "Протон"

1В НВО "Протон"
11 %НВО "Протон"
1? МП "Еталон"
13 МП "Еталон"
14 МП "Еталон"
15 ЗАТ"Атом"
18 іЗАТ"Атом"
17 ЗАТ"Атом"
ІЗ ШП "Маяк"
19 'ПП "Маяк"
2В іПП "Маяк"
21 ,Усього

Дата замовленню
28.10.02
14.10.02
14.10.02
18.10.02
18.10.02
17.10.02
30.11.02
30.11.02
17.10.02
01.11.02
28.10.02
22.10.02
22.10.02
22.10.02
14.10.02
01.11.02
01.11.02
18.10.02

Шифр товару
ТШ-81
ШТ-98
ШТ-98
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-29
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-29
ШТ-44
ШТ-98

Кількість, шт.
16

3
3

10
3
3

12
4
4
5
6
4
3
6
9
3
3
3

, Е , Р
укції
Ціна, грн.

12,98
97,34
97,34
32,44
32,44
32,44
12,98
12,98

144,12
12,98
32,44
32,44
22,95
32,44
12,98

144,12
22,95
97,34

Вартість, грн.
207,68
292,02
292,02
324,40

97,32
97,32

155,76
51,92

576,48
64,90

194,64
129,76

68,85
194,64
116,82
432,36

68,85
292,02

3657,76

Рис. 2.97. Результат сортування даних початкової таблиці
за встановленою користувачем послідовністю

найменувань замовників

Формування підсумкових даних

В ЕхсеІ робота з великими аркушами, книгами і табли-
цями, як правило, завершується підбиттям проміжних та
остаточних підсумків оброблення даних. Його доцільно
розпочинати із сортування записів таблиці-документа за
полями-ключами, для яких мається намір отримати під-
сумки. Як наслідок, записи з однаковими значеннями ви-
браного поля будуть згрупованими в блоки. Так, для фор-
мування проміжних підсумків за кожним підприємством-
замовником дані початкової таблиці (рис. 2.91) потрібно
відсортувати за даними поля «Замовник»; для отримання
підсумків за кожним типом товарів — за полем «Шифр
товару» і т. д. Визначивши таким чином кількість під-
сумкових рядків у таблиці, далі необхідно встановити по-
ля документа, де проміжні підсумки доцільно обчислити, а
також характер самих обчислень. Для підсумкового поля
«Замовник» такими полями можуть бути «Кількість, шт.»
і «Вартість, грн.», їх значеннями буде сума.
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Промежуточнме июі й

При «вж до» м?«анвн<** ж.

1Замовник

Власне обчислення підсумків проводиться через коман-
ду Итоги з меню Данньїе. Вона активізує діалогове вікно
«Промежуточньїе итоги» з трьома спадними списками:
«При каждом изменении в:», «Операция:» та «Добавить
итоги по:» (рис. 2.98).

У першому списку
вибирають підсумкове
поле («Замовник»), у дру-
гому — функцію, що ви-
користовують для обчис-
лення підсумків («Сум-
ма»), а в третьому —
одне або кілька полів, де
підбивають підсумки
(«Кількість, шт.» і «Вар-
тість, грн.»).

Робоче поле ЕхсеІ з
підсумковою таблицею-
документом, що містить
загальний та проміжні
підсумки для кожного
шдприємства-замовника,
показано на рис. 2.99.Рис. 2.98. Вікно проміжних підсумків

ІІ„*̂ ;, А ] а >. с
; ш| Відомості про замовлення то
.- 2 Замовник

'Г» і. ї ? ВАТ "Старт"
| - 4 ї ВАТ "Старт"
І • \ 5 ! ВАТ "Старт"
-І '• 8 І ВАТ "Старт" В
Г- 17 ЗАТ-Атом"

; і * Л ЗАТ"Атом"
І • £ & ЗАТ"Атом"
~! И»!ЗАТ"«тои"Вс

Г - 211 !ИП "Еталон"
« Н? і МП "Еталон"
- Нї 5 МП "Еталон"

„•І «?НП "Еталон" Е
Г* ;*$ІНВО "Протон"
І - ; -їв !нво -протон"
І - > її ІНВО "Протон"
_^ її ;нво "Протон1

Г* «« ПП"Маяк"
І - Ї.20 ПП"Маяк"
і • і 21 !пП''Маяк"
.-: !г?іПП ТЛаяк" Все

Г - !.2і-СП "Район"
• І4?СП"Ралон-
' чг$?СП"Рапон"

Цата замовлення

22.10,02
18.10.02
17.10.02

сто
22.10.02
22.10.02
14.10.02

его
01.11.02
28.10.02
2210.02

сего
30.11.02
01.11.02
17.10.02

Всего
01.11.02
01.11.02
18.10.02

го
28.10.02
18.10.02
14.10.02

• , 25 )СП Талон" Всего
: 21 ІОбший илм- 1

Шифр товару
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45

ТШ-45
ШТ-44
ТШ-81

ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45

ТШ-81
ТШ-81
ТШ-29

ШТ-44
ТШ-29
ШТ-98

ТШ-81
ШТ-98
ШТ-98

0-
варкої прод
Кількість, шт.

3
10

3

б
3
9

5
6
4

4
12

4

3
3
3

16
3
3

'І
укції
Ціна. грн.

32,44
32,44
32.44

32,44
22,95
12,98

12,98
32,44
32,44

12.98
12,98

144,12

22,95
144,12

97,34

12,98
97,34
97,34

Т

Вартість, грн,
97,32

324,40
97,32

519,04
194.64

68,85
116,82
380,31

64,90
194,64
129.76

389.3
51.92

155.76
576.48
784,16

68,86
432,36
292,02
793,23
207.68
292.02
292,02
791,72

3657 7_6_

Рис. 2.99. Робоче поле ЕхсеІ із підсумковою таблицею-документом
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З рис. 2.99 видно, що таблиця з підсумками супрово-
джується трьома кнопками з номерами 1, 2 і 3. За їх допо-
могою на екрані відображається або тільки загальний під-
сумок (рис. 2.100), або будь-які підсумки (рис. 2.102), або
вся таблиця з підсумками (рис. 2.101). Маніпулюючи кноп-
ками зі знаками «+» і «-» (рис. 2.102), можна виключати
(включати) певні групи записів і отримувати нові підсум-
кові результати.

, ̂ ' • д. • £ ' С ' " ' " ' '& ' ' '¥ " Р
Ш; Відомості про замовлення товарної продукції
2 Замовник

* її Общий итог
Дата замовлення Шифр товару Кількість, шт. Ціна, грн. Вартість, грн.

3657,76

Рис. 2.100. Робоче поле Ехсеї із загальним підсумком

.'...*.>. А б Є і В '• Є ?
і І Відомості про замовлення товарної проді
> ? Замовник [Дата замовлення

' Чк '•: « 'ВАТ "Старт" Веего
X. 'і ЇІІ ЗАТ "Атом" Веего
К І $4 МП "Еталон" Веего
*і 5 ті8 НВО "Протон" Веего

,Ж ? 22 ПП "Маяк" Веего
*і \ і!)} СП "Радон" Веего

-. ' 27 Обший итог І

Шифр товару Кількість, шт.

КЦІЇ

Ціна, грн. Вартість, грн.
519,04
380,31
389,30
784,16
793,23
791,72

3657.76

Рис. 2.101. Робоче поле Ехсеї з усіма підсумками

т » „ » * £ ' А & :..: е
) Відомості про замовлення то
2 'Замовник ІДата замовлення

' ч[~.+' - « ; ВАТ "Старт" Среднее
-, , 7 .ВАТ "Старт" Веего
ГА ґ\ї ЗАТ "Атом" Среднее
- 1Ї ЗАТ "Атом" Веего
Р .*' і 6- ' МП "Еталон" Среднее
— ' 17 МП "Еталон" Веего
С *' ' & НВО "Протон" Среднее
^ 2Ї ) НВО "Протон" Веего
|~ *, ' ?6- ПП "Маяк" Среднее
*. , 27 :ПП 'ТЛаяк" Веего
Р » 3* СП "Радон" Среднее
» ' Ії- СП "Радон" Веего

%$ Общий итог {

Шифр товару

^ $й Общее среднее і

ф ; 5 '?

варної продукції
Кількість, шт. Ціна, грн. Вартість, грн.

173,01
519,04
126,77
380.31
129,77
389,30
261,39
784,16
264.41
793,23
263.91
791,72

3657,76
і 203.21

Рис. 2.102. Робоче поле Ехсеї із двома підсумковими полями

Використовуючи засоби вікна «Промежуточньїе ито-
ги», можна змінювати кількість полів таблиці, що опра-
цьовуються, застосовувати для обчислення підсумків різні
стандартні функції Ехсеї, послідовно вводити до таблиці
різні підсумкові рядки і вилучати їх.

Так, середню вартість товарів для кожного замовника
можна обчислити, скориставшись функцією «Среднее». Для
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додання нового підсумкового рядка до тих, що вже є
(рис. 2.102), досить вимкнути перемикач «Заменить теку-
щие итоги» (див. рис. 2.98).

Перед друкуванням таблиць-звітів їх підсумкові ряд-
ки рекомендується виділити за допомогою форматуван-
ня. Для цього використовують різні шрифти, рамки, візе-
рунки та кольори. Однак цю процедуру простіше викона-
ти командою Формат—Автоформат... із застосуванням
стандартного стилю «СписокЗ».

Поточні проміжні підсумки вилучають кнопкою ** *
(«Отменить») або командою Убрать все (див. рис. 2.98).
Початковий стан таблиці-файла відновлюють також коман-
дою Данньїе—Итоги—Убрать все.

Отже, Ехсеї дає змогу створити підсумкові таблиці-звіти
з різними рівнями деталізації даних і узагальнити та про-
аналізувати великі обсяги інформації економічного ха-
рактеру. Використання звітів, що мають проміжні підсум-
ки, підвищує вірогідність оцінок ситуацій, даючи можли-
вість залучити для цього засоби ділової графіки.

Групування стовпців (рядків) документа

Таблиці-документи можуть містити багато полів та за-
писів, що утруднює роботу з ними. В Ехсеї передбачено
спеціальні засоби, які дають змогу згрупувати непотрібні;
поля (записи) і тимчасово вилучити їх із поля зору. Та-
ким чином із таблиці «витягують» необхідні дані та на
їх основі створюють лаконічні підсумкові звіти.

Послідовність групування полів (записів) така:
• виділяють стовпець або групу суміжних стовпців^

таблиці з полями, які не включаються до звіту
(рис. 2.103, а);

• активізують команду Данньїе—Группа й структу-,
ра—Группировать. При цьому на екрані з'являють-і

ся кнопки з номерами — Л^ і ЛУ, властиві першому
рівню групування стовпців;

• за допомогою кнопки Ііі або *""* згруповані стовпці
вилучають із поля екрана (рис. 2.103, б). Зворотну

процедуру виконують за допомогою кнопок Щ та ШШГ1

далі виділяють стовпці другого рівня, що включають;
також згруповані стовпці, і знову активізують коман-
ду Данньїе—Группа й структура—Группировать. Те-
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пер на екрані з'являються інші кнопки з номерами —

З і 4 — і т. д. до завершення формування потріб-
ної структури звіту.

1ч | ні п ч ї ї і ї ї І І ІІ.І ї ї І І і „;

?; - -
," ~1,АІ"~'1Т, '7§7 І1,ГІГ"'67Г™І.„,,,,,С1,̂  ,„'"'1'С " Т1\"„?
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01.11.02
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18.10.02
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ТШ-81
ШТ-98
ШТ-98
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45
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ТШ-81
ТШ-29
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-29
ШТ-44
ШТ-98

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

16
3
3

10
3
3
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4
4
5
6
4
3
6
9
3
3
3
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97,34
97,34
32,44
32,44
32,44
12,98
12,98

1 44,1 2
12,98
32,44
32,44
22,95
32,44
12,98
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22,95
97,34

Вартість, грн.
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97,32

155,76
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64,90

194,64
129,76

68,85
194,64
116,82
432,36

68,85
292,02

3657,76
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2 Замовник
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4 СП "Радон"
5 СП "Радон"
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18 НВО "Протон"
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1! МП "Еталон"
13 МП "Еталон"
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17 ЗАТ"Атом"
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її Усього

Дата замовленні
2810.02
14.10.02
14.10.02
18.10.02
18.10.02
17.10.02
30.11.02
30.11.02
17.10.02
01.11.02
28.10.02
2210.02
22.10.02
22.10.02
14.10.02
01.11.02
01.11.02
1810.02

Вартість, грн.
207,68
292,02
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324,40

97,32
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1 55,76
51,92

576,48
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194,64
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68,85
1 94,64
1 1 6,82
432,36
68,85
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3657,76

Рис. 2.103. Робочі поля ЕхсеІ:
а — з виділеними стовпцями; б — з прихованими стовпцями
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Аналогічно групують дані рядків. Скасувати групуван-
ня можна командою Данньїе—Группа й структура—
Разгруппировать.

П р и м і т к а
Кнопки керування групуванням можна викликати на екран
командою Сервис—Параметри—Вид—СимвольІ структури.

Бази даних

Загальні положення

Табличний процесор Ехсеї забезпечує, поряд із власне
обробленням електронних таблиць-аркушів, формування
ділової графіки, створення, оброблення і підтримку несклад-
них, але великих баз табличних даних.

База даних — певний набір даних, призначений для зберігання ін-
формації з якоїсь предметної сфери.

У цьому плані Ехсеї можна розглядати як нескладну
СУБД реляційного типу. Реляційні бази даних подають-
ся у формі звичайних двовимірних електронних таблиць-
відношень (геїаііоп); в останніх версіях Ехсеї їх назива-
ють просто списками. База даних (список) в Ехсеї — той
самий робочий аркуш із його стовпцями і рядками, текс-
том, числами й іншими елементами, але сформований за
певними правилами.

Структурними компонентами будь-якої бази даних є
записи, поля і заголовний рядок.

Запис — вичерпний опис конкретного об'єкта, що міс-
тить низку різнотипних, логічно пов'язаних між собою по-
лів, наприклад:

10 Алмазов О. М. 1968 Інженер Харків 86

Кожний запис — це рядок бази даних. Усі записи ма-
ють однакову фіксовану довжину, їх кількість, у принципі,
не обмежена.

Поле — певна характеристика об'єкта або окремий еле-
мент даних у запису. Кожне поле має унікальне ім'я, йому
відповідають дані одного стовпця. Для ефективного пошу-
ку, селекції та сортування даних бази доцільно записи по-
діляти по полях, що містять найдрібніші елементи даних.
Так, замість одного поля «Прізвище, ім'я, по батькові» кра-
ще задати три: «Прізвище», «Ім'я» і «По батькові». Єдину
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адресу клієнта можна розділити на поля «Поштовий ін-
декс», «Місто», «Вулиця», «Номер будинку» і т. п.

Заголовний рядок розташовується на самому початку
бази-списку і має імена полів, тобто заголовки стовпців
робочої книги. Імена мають бути інформативними, лако-
нічними та розміщуватися в одному рядку.

Загальний вигляд найпростішої бази даних ЕхсеІ з
ім'ям «Замовлення» зображено на рис. 2.104.

і А
1
2 Замовник
3 'ВАТ "Старт"
4 ПП "Маяк"
5 ВАТ "Старт"
@';ЗАТ"Атом"
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3 ,МП "Еталон"

_1£|ВАТ "Старт"
1 1 МП "Еталон"
\1 >НВО "Протон"
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'і Я МП "Еталон"
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12,98
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32,44
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12,98

144,12
97,34

Рис. 2.104. Загальний вигляд бази даних «Замовлення»

Загальні правила формування бази даних:
• у базі даних, як правило, розміщуються тільки поля

початкових даних. Поля, що обчислюються, шапку
документа і підсумкові рядки до бази не включають,
їх формують на етапі створення документа-звіту;

• заголовний рядок має відрізнятися від рядків-записів
кольором, шрифтом або обрамленням. У разі моно-
хромного друку його краще взяти в рамку;

• після заголовного рядка мають іти рядки записів;
розділяти їх навіть порожніми рядками не рекомен-
дується;

• в однойменних полях записів розміщують дані тіль-
ки одного типу: числа, тексти або дати. Не треба
розпочинати поля з пропусків;

• текстові дані краще розпочинати з великих літер,
розширюючи таким чином можливості пошуку та
сортування даних;
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• фон сусідніх записів доцільно чергувати: при цьому
поліпшується сприйняття даних користувачем;

• на одному аркуші бажано розміщувати тільки од-
ну базу даних. Інші дані краще розташувати на ін-
ших аркушах. Поєднання різнорідних баз даних мо-
жливе, якщо відокремити їх порожніми рядками і
стовпцями.

Створення бази даних

Базу даних, як і будь-яку книгу Ехсеї, створюють коман-
дою Файл—Создать. Спочатку можна ввести назву таблиці,:,
наприклад «Відомості про замовлення товарної продукції»,'І
потім — її заголовний рядок із однорядковими та коротки-
ми іменами полів: «Замовник», «Шифр товару» і т. ін.(
(рис. 2.104). Далі потрібно замінити системне ім'я бази «Кни-
гаї» на призначене для користувача, наприклад на «Замов-, \

(«Сохранить»).лення», клацнувши мишею на кнопці
Після натиснення мишею на будь-якій із комірок таб-,

лиці командою Данньїе—Форма на екран викликається, і
діалогове вікно, де відображається список уведених даних, і
(рис. 2.105).

Значення полів запису вводять до відповідних комі-; >
рок діалогового вікна у тій послідовності, в якій вони сфор-
мовані в таблиці. Перехід між комірками виконується за
допомогою клавіші <ТаЬ> або клавіш керування курсо-
ром. Усі комірки вікна мають таку ж ширину, як і най-
ширше поле (стовпець) бази. При потребі її можна збіль- і
шити (зменшити) «буксируванням» правої межі стовпця
таблиці. Запис передають у кінець бази даних командою
Добавить. Після цього вводять наступний запис і т. п. до
кінця бази.

П о п е р е д ж е н н я
Неприпустимо вводити до комірок які-небудь формули або
функції. Якщо користувач бажає включити до складу бази
поле, що обчислюється, наприклад «Вартість замовлення, грн.»,
то його потрібно заповнювати не формулами, а відповідними
значеннями. І

Для вставлення пропущеного запису необхідно виді- ]
лити рядок, перед яким буде вставлятися запис, і активі-
зувати команду Вставка—Строка. Після заповнення встав-1
леного таким чином порожнього рядка потрібно знову
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активізувати команду Добавить. Переглядають усі запи-
си бази даних за допомогою вертикальної смуги прокру-
чування, причому натиснення на ній дає перехід на 10 за-
писів уперед або назад.

Замовлення

вАТ"старт

! ІІ8.10 2002І

Кількість, шт,: о

32,44
Назад •

•ІІН»"

Рис. 2.105. Вікно команди Форма (режим уведення записів)

Командні кнопки вікна «Замовлення» дають змогу ви-
лучити поточний запис, скасувати в ньому будь-яку зміну,
повернутися до попереднього запису і перейти до наступ-
ного, виконати пошук записів за кількома критеріями, а
також відредагувати їх. Створення бази даних завершу-
ється командою Закрить.

Базу даних можна створити також, безпосередньо вво-
дячи імена і значення полів записів у комірки робочого
аркуша. Цей варіант буде кращим, коли в базі міститься
багато текстів, що повторюються, введення яких істотно
спрощується за програмою Автоввод.

Базу даних можна сформувати і на основі наявного
Документа-таблиці. Для цього досить після шапки табли-
ці вставити порожній рядок і заповнити його короткими
іменами полів початкових даних, тобто ввести заголовний
РЯДОК, а потім вилучити підсумкові рядки, шапку та всі
поля, що обчислюються. У невеликих базах останні мож-
на зберегти.
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Сортування бази даних
і

Реляційні бази даних (списки) сортують так само, як і
дані таблиць-документів: за зростанням або спаданням
значень вибраних полів; за алфавітом і за послідовністю,
зворотною йому; за одним, двома або трьома ключами; за •-»
рядками або стовпцями; за днями, місяцями та іншими *
ключами. До бази даних можна застосовувати всі основні
та додаткові способи сортування даних, а також методи
відновлення таблиць-документів (с. 401—407). Адже всі
інструменти сортування даних в Ехсеї спочатку створю-
валися саме для баз-списків.

Пошук записів бази

В Ехсеї процедура пошуку і селекції даних організо-
вується за принципом збігу або селективним способом.

Принцип збігу передбачає повну ідентичність крите-
рію значенню поля, що аналізується під час пошуку, аж до
розмірів літер і кількості пропусків. Критерії при цьому
подаються у вигляді текстової константи, дати або чисел,
наприклад:

ПП «Маяк»; ТШ-45; 27.10.02; 22,95

Селективний спосіб пошуку реалізується за допомо-
гою таких критеріїв, як відношення, логічні функції та
шаблони, наприклад:

ПП *; ШТ-4?; ТШ*; ЗАТ*;
Й (Ціна, грн. >=20; Ціна, грн. <=60);
ИЛИ (Дата замовлення<=20.10.02; Дата замовлення >=28.10.02),

де * — ознака будь-якої групи символів; ? — ознака того,
що в цій позиції може міститися будь-який символ. Кри-
терій ПП* ідентифікує всі записи бази «Замовлення»
(рис. 2.104), що стосуються приватних підприємств; кри-
терій ШТ-4? — всі записи з шифрами товарів від ПІТ-40 до
ШТ-49; а критерій Й (Ціна, грн. >=20; Ціна, грн. <=60) —
всі записи з цінами товарів від 20 до 60 грн. Аналогічні
функції виконують інші критерії.

На етапі створення бази даних, щоб розпочати ручне
введення критеріїв, пошук записів, їх послідовне перегля-
дання і редагування, слід активізувати команду Крите-
рии, яка трохи видозмінює початкове вікно (рис. 2.105) й
очищає всі його поля (рис. 2.106).
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полів п°-

Рис. 2.106. Вікно команди Форма (режим уведення критеріїв)

"
П р и м і т к а
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Повернення до поточного запису й ігнорування резуль-
татів пошуку за критерієм забезпечується кнопкою «Прав-
ка». Для введення чергового критерію потрібно заздале-
гідь активізувати команду Очистить, після чого пошук від-
новлюється. Повертаються до початкової бази даних через
команду Данньїе—Фильтр—Отобразить все.

Автофільтр та його застосування

У вікні команди Форма (рис. 2.106) критерії пошуку
записів із метою їх переглядання і редагування вводилися
вручну. Разом із тим в Ехсеї є спеціальна програма авто-
матизації введення критеріїв, яка називається Автофильтр
і запускається командою Данньїе—Фильтр—Автофильтр.
При цьому у всіх полях заголовного рядка бази з'являєть-

ся кнопка викликання списку — ^^ . Клацання мишею на
кнопці вибраного поля спричиняє появу на екрані спадного
списку автофільтра, в якому містяться різні значення кри-
теріїв вибраного поля і три спеціальні команди-опції: «Все»,
«Первьіе 10...» та «Условие ...» (рис. 2.107).

ІШ
 Ш

Ш
ІІ1

І|

е
?.

:18
11
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'й'
15
18
1|
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28
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НВО "Протон
ПП "Ніяк"
СП "Радон"

ВАТ"Старт
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Рис. 2.107. База «Замовлення» в режимі автофільтра

На рис. 2.107 зображено відкритий список можли-
вих критеріїв поля «Замовник». Активізація одного з
них, наприклад ПП «Маяк», забезпечує фільтрування всіх
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записів бази даних, що стосуються цього приватного пі*
приємства (рис. 2 108) приватного під-

документа-результату І™*» оі^оч і°<-Увати до

ВІДОМОСТІ ПРО Зам^ВП.ии я̂рІІп,̂  ~~:
ата зампвприив л Іь.,4 "'—;т,- ^—"К^нукцІІг=— ••' -"-"у»! Ісмпн товарної продуким

ЖІІІ^Ш^Г^^^

2 Замовник
И ПП Маяк"
У ПП ;Маяк"
? ПП 'Маяк"

' , І ІЦ.-.А _--,,, ці,,. "̂

Рис. 2.108. Результат фільтрування записів бази даних
за критерієм «ПП «Маяк»

^

Рис. 2.109. Вікно накладання умови за списком

- -
П р и м і т к а

значешм

кл„-

вікно
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Польговательский звтофияьтр

Показав* тої**» те строки, зизчекиякшорьш

]больше ]̂ |І8.10.02

|28 І0.02|

Симвоя "Г обознамав* янабой единячнмй симвоп

ОК

Рис. 2.110. Вікно користувацького автофільтра

У ньому відображається ім'я вибраного поля і встано-
влюються межі зміни його значень. Наприклад, значення
поля «Дата замовлення» обмежуються так:

Й (Дата замовлення «больше» 18.10.02; Дата замовлення
«меньше» 28.10.02)

де Й — логічна функція, яка вводиться/виводиться від-
повідним перемикачем вікна.

Разом із функцією Й в автофільтрі використовуються
також функція ШЩ й шаблони «?» і «*». Очевидно, що
критерій-автофільтр вигляду

ИЛИ («равно» МП «Зталон»; «равно» ЗАТ «Атом»)

відфільтровує всі записи бази даних, які стосуються замов-
ників «Еталон» та «Атом».

Скасовують призначений для користувача автофільтр
клацанням мишею на кнопці «Отмена». Результат філь-
трування запису бази даних можна зберегти у файлі
(Файл—Сохранить как) або роздрукувати (Файл—Печать).

Розширений фільтр

Ехсеї передбачає можливість розмістити результати по-
шуку в будь-якому вільному від бази даних діапазоні ро-
бочого аркуша, а також створити спеціальний діапазон для
введення великої кількості умов-фільтрів, які можуть зна-
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добитися користувачеві під час роботи з базою даних. Так
реалізується трохи інша технологія роботи з базою даних,
коли поряд із нею користувач додатково створює блок-
діапазон виведення і блок критеріїв. Розміщення остан-
ніх щодо бази даних довільне.

Блок результату за структурою, як правило, аналогічний
початковій базі даних, але деяких полів бази в ньому може
не бути. Його розмір користувач установлює приблизно, з
огляду на обсяг бази даних. Якщо цей розмір буде недостат-
нім, то система виводить на екран відповідне повідомлення,
після чого розмір блоку результату треба скорегувати.

Блок критеріїв містить рядок із іменами полів-крите-
ріїв і кілька рядків із їх значеннями. Імена полів мають
бути такими самими, як і в базі даних; щоб уникнути зов-
ні не помітних помилок, імена полів краще скопіювати.
Імена полів можуть повторюватися.

Нижче наведено блок критеріїв (С2:І7), який розміщу-
ється праворуч від бази «Замовлення» (див. рис. 2.104) і
має кілька характерних умов (рис. 2.111).

1
2
3
4
5
Й
?

І е І

Замовник і
МП "Еталон" І
ПП "Маяк" і

і Кіль кість, шт.:>5 * І

Н і І

Шифр товару Замовник
ТШ* ЗАТ "Атом"

Кількість, шт. Ціна, грн.
<=8 >=22

Рис. 2.111. Блок критеріїв для бази «Замовлення»

За критерієм «Шифр товару ТШ*» будуть відфільтро-
вуватися всі записи бази даних з товарними шифрами, що
починаються з абревіатури ТШ; за критерієм «Замовник»
ЗАТ «Атом» — усі записи, що стосуються закритого акці-
онерного товариства «Атом», а за критерієм «Кількість,
шт.», значення якого >5, — усі записи з кількістю товару
понад 5 шт. Як показує рис. 2.111, імена одних і тих са-
мих полів бази даних повторюються, що дає змогу задава-
ти різні критерії пошуку в межах вибраного поля.

Однотипні критерії-фільтри та ті, що використовують-
ся одночасно, можуть пов'язуватися логічними функція-
ми Й й ИЛИ. Будь-яка функція, наприклад И(0п1; Оп2;..),
записується в комірку блока безпосередньо або реалізу-
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ється виділенням сусідніх комірок, де містяться її опе-
ранди. У системі прийнято, що однотипні критерії, розмі-
щені по вертикалі, пов'язані між собою функцією ИЛИ, а
по горизонталі — функцією Й, наприклад:

ИЛИ («Замовник» МП «Еталон»; «Замовник» ПП «Маяк»)
Й («Кількість, шт.» >5; «Кількість, шт.» <=8)

Діапазони їх розміщення в блоці критеріїв такі: С2:С4 і , .
С6:Н7.

Технологія формування критеріїв-фільтрів і результа-
тів пошуку, яку розглянуто вище, реалізується в Ехсеї коман-
дою Данньїе—Фильтр—Расширенньїй фильтр, яка викли-
кає на екран однойменне діалогове вікно (рис. 2.112).

У вікні задають:
• режим оброблення бази даних (скопіювати резуль-

тат в інше місце робочого аркуша або залишити на
місці розміщення бази даних);

• діапазон розміщення початкової бази даних;
• діапазон блоку критеріїв, де записуються вибрані ко-

ристувачем критерії умови;
• діапазон, куди потрібно внести результат пошуку і

селекції.

Рйсширеннмй фильтр

Рис. 2.112. Вікно розширеного фільтра

Розміри перерахованих діапазонів користувач вводить
до відповідних полів-транспарантів (рис. 2.113).

Для спрощення та прискорення цієї процедури розмір
діалогового вікна «Расширенньїй фильтр» скорочують до :

розміру транспаранта за допомогою кнопки мінімізації з
невеликою червоною стрілкою. Тепер розміри діапазонів
можна швидко і точно вводити вручну або виділенням їх
комірок у самій базі даних. Відновити початковий розмір
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расширенннй Фияьтр - Й скидний диапазон:

і[замовлення!$А$2:$Е$20|

Расшнренкмй Фильтр - Диапазон усяовий:

Расширенньїй Фильтр - Поместить результат в диапазон:

і замовлення!$А$22:$Е$32)

Рис. 2.113. Поля-транспаранти з кнопками мінімізації

вікна можна клацанням мишею на кнопці максимізації з

червоною стрілкою — )8І (рис. 2.113).

П р и м і т к а
Замість мінімізації діалогове вікно можна тимчасово «від-
буксирувати» на інше місце екрана.

Блок результатів фільтрування записів бази «Замовлен-
ня» (див. рис. 2.104) за критеріями-фільтрами з діапазону
$С-$2:$С$4 показано на рис. 2.114. Його розташування ниж-
че бази даних у діапазоні $А$22:$Е$32 не є фіксованим і
може бути змінено практично в будь-якому напрямку.

Відомості про замовлення товарної продукції
£ ^Замовник
3 ]ВАТ Старт1 Г

4 ^ПП Маяк"
5 *ВАТ СтарУ 1
$ ІЗАТ-АТОМ-
1 ІСП Радон _ |
в ЗЗАТ Атом"" І

і і^-
у МП Еталон"

і Дата замовлення :Шифр товару 'Кількість, ц/г. -Ціна, гри.
18.10 02ІТШ-45
01.11.02ІТШ-29
17.10.02ІТШ-45
22.10.02ІШТ-44
14.10. 02ІШТ-98

01.11.02ІТШ-81

« ІМП Еталон ;
ЧЇ'НВО Протон"
ІЗІНВО Протон" І
Н МП Еталон" ^
15 ПП Маяк"
15 ЗАТ Атом
її ПП Маяк1

1*<СП Радон1

1І НВО Протон" |
20 Чп Радон

22?10.02!ТШ-45
30.11.02ІТШ-81
30.11.02ІТШ-81
28.10.02ІТШ-45
01.11.02:1ЦГ-44
22.10.02ІТШ-45
18.10.02ІШТ-98
28.10.02ІТШ-81
и.10.02ІТШ-29

~14.10~02:ШТ-98

ю: 32.44;
З 144.12І
З 32.44;
З 22.95;
3„_ 87-34-і
9Л~ 12.98Т

_Т _ 12.98Т
*̂ -_І 32.44;

" 4^ 32.4~4Г
12.98:
12.98І
32,44;
22.95:
32.44;
97.34:
12.98:

.-Замовник
:|ИП "Еталон*
;ПП"Маяк~

12

з
б
з

16;
4

~ з
.

97.34

Замовник
Гпп Маяк"

"Етдлон*;_
«П Еталої^
'П Еталон"_[
ІП Мая*1 *

і Дата замовленнд :Шифр товару : Кількість, шт. ;Ціна, грн.
01.11 02':ТШ-29 3 14412
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_2 18.10.02;ШТ-98

2 2 9 5
97.34

Рис. 2.114. Початкова база даних і результати її фільтрування
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Друкування робочих аркушів і книг

Друкують аркуші і книги матричними, струминними!
та лазерними принтерами. Взаємодію Ехсеї і комп'ютера]
загалом із принтером забезпечує універсальна програма-1
драйвер. Тип драйвера і принтера визначається на етапі |
підготовки системи до роботи.

Робочі аркуші Ехсеї можуть мати великі розміри (до!
256 символів у рядку і 65 536 рядків), тоді як принтери]
оперують тільки друкованими сторінками стандартних роз-1
мірів (А4 — 210 х 297 мм; А5 — 148 х 210 мм і т. д.). У ;
цих умовах можливими є два способи друкування: поділ \
робочих аркушів на фрагменти і їх посторінкове друку-;
вання або друкування таблиць-аркушів, зменшених до роз-:
мірів друкованої сторінки. На практиці ці способи поєд-;
нують.

Друкування робочих аркушів, що вміщуються на одній <
сторінці, наприклад із розмірами А4, можна виконати, ско-

риставшись кнопкою У такому випадку друк може -і
виявитися цілком прийнятним. Втім, часто він є зовсім
непередбачуваним. Тому процедуру друкування краще по-;
чинати з установлення цілої низки параметрів і режимів.

Установлення типу принтера та основних
параметрів друкування

Тип принтера установлюють засобами ^ЛГіпйо^з у про*
цесі інсталяції, коли визначають конфігурацію та експлу-
атаційні характеристики обчислювальної системи і виби-
рають драйвери друкування та типи принтерів. При цьо*
му один із принтерів визначають як стандартний; під час
друкування він призначається системою за умовчання.

Перед початком друкування користувачеві залишається
тільки пересвідчитися, чи відповідає тип його принтера стан4-
дартам, прийнятим для Ехсеї у ^ІШІОЛУЗ. Цю процедуру ви?
конують командою Файл — Печать, яка активізує одноймен- ;
не вікно, де і встановлюють тип принтера (див. рис. 2.49).

У вікні «Печать» також задають:
• тип об'єкта друкування (діапазон, аркуш або всід

книгу);
• кількість копій і режим їх поділу на примірники;;
• порядок друкування сторінок документа (всі сторін- ;

ки або лише зазначені).
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Інші параметри друкування встановлюють командою
Свойства..., яка активізує однойменне діалогове вікно дру-
гого рівня з трьома опціями-вкладками: «Бумага», «Гра-
фика» та «Параметри устройства».

Укладкою «Бумага» послуговуються для вибору роз-
мірів паперу, орієнтації друкованої сторінки (книжкова
або альбомна) та способу подавання паперу (ручний, з пер-
форацією тощо). Папір, що використовується в ЕхсеІ, мо-
же мати стандартний розмір (А4, А5, В4 і т. д.), розмір,
властивий конвертам (ВЬ 110 х 220 мм, С6 114 х 162 мм,
110 х 230 мм і т. д.), тощо.

Укладка «Графика» містить параметри друкування, по-
в'язані з вибором варіанта роздільної здатності (240 х 144,
120 х 144 і 120 х 72 точок на дюйм), способу передавання
напівтонів (грубе, точне, контрастне та ін.), а також інтен-
сивності чорного кольору (темніший або світліший).

У вкладці «Параметри устройства» встановлюють тіль-
ки якість друку (високий або чорновий).

Значення більшості наведених вище параметрів істот-
но впливають на швидкість друкування. Тому їх вибір
визначається характером документа і вимогами до якості
його друку.

Установлені параметри друкування можна зберегти у
файлі з певним ім'ям («печатать в файл») і використати
його для друкування даних на принтері іншого комп'юте-
ра, на якому ЕхсеІ може й не бути.

Попередній перегляд документа-файла

Перед друкуванням будь-якого документа-файла, щоб
ознайомитися з тим, який вигляд він матиме на папері, і
при потребі внести в документ необхідні корективи, його
можна переглянути.

Перехід до режиму попереднього перегляду викону-
ється командою Файл—Предварительньш просмотр, кла-

цанням мишею на кнопці-піктограмі або натиснен-
ням на клавіші <С*г1+Г2>.

У вікні, що з'явиться на екрані, відображаються ім'я
файла, який переглядається, вміст однієї зі сторінок робо-
чого аркуша, а також кнопки-команди контролю та на-
строювання друку (рис. 2.115).

Засобами цього вікна можна перегортати сторінки фай-
ла-книги; збільшувати зображення сторінки; активізува-
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Рис. 2.115. Фрагмент вікна попереднього перегляду

ти вікно «Печать» (див. рис. 2.49) і вікно «Параметри
страницьі»; встановлювати розміри всіх полів сторінки та
її колонтитулів; розмічати сторінки, тобто ділити робочі
аркуші на сторінки; закривати вікно і викликати довідки
за контекстом.

П р и м і т к а
Збільшити електронне зображення друкованої сторінки мо-
жливо також за допомогою покажчика-лінзи, який активізу-
ють клацанням мишею.

Надруковані сторінки, як відомо, мають ліве, праве, верх-
нє та нижнє поля, а також верхній і нижній колонтитули, в
яких розміщується текст, що повторюється (наприклад,
назва роботи, прізвище автора, дата, час, номери сторінок
тощо). В Ехсеї цим полям призначаються такі розміри:
2, 2, 2,5і2,5см (за умовчання для колонтитулів установ-
люють розмір 1,3 см, причому у верхньому виводиться
назва аркуша, а в нижньому — номер сторінки).

У режимі попереднього перегляду розміри полів сто-
рінки і колонтитулів, а також ширину стовпців документа
встановлюють командою Поля простим «буксируванням»
спеціальних маркерів на межах ліній (рис. 2.115).
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Остаточне настррєння параметрів
друкованої сторінки

Будь-які параметри друкованої сторінки встановлю-
ють у діалоговому вікні «ПараметрьІ страницьі», яке ак-
тивізується за командою Файл—Параметри страницьі або
за допомогою кнопки «Страницн» вікна попереднього пе-
регляду і містить чотири опції: «Страница», «Поля», «Ко-
лонтитульї» та «Лист» (рис. 2.116).

Параметри страннцьі

коиокготулм • Лист

АІ <• книжная А І

іст«н<л?йть! оо % от натурально** велимжьі

ра^асткгь не ймее чен на! І стр. в еьсйту

|А4(210х297тт)

КачествОлечати:

номер переди сграі*іш>« )АВТ°

Рис. 2.116. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Страница»

У вкладці «Страница» (рис. 2.116) вибирають спосіб
орієнтації друкованої сторінки (книжкова або альбом-
на), встановлюють масштаб відображення сторінок на ек-
рані (у відсотках щодо натуральної величини) і кіль-
кість сторінок по ширині та висоті робочого аркуша, а
також задають розміри паперу (А4 210 х 297 мм, А5
148 х 210 мм тощо), якість друку (високу, середню, низь-
ку, чорнову) і номер першої сторінки документа. Ва-
ріюючи масштаб друку і кількість сторінок, за допомо-
гою вікна попереднього перегляду швидко отримують
оптимальний, з точки зору економії паперу та наочнос-
ті, результат.
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Вкладка «Поля» (рис. 2.117), як і команда Поля вікна
попереднього перегляду, дає змогу наочно й оперативно встано-
вити розміри всіх полів і колонтитулів друкованої сторінки.

Параметри странйим

Кагонтитупь» ] Лист }

вермчего кшгавтнтуяз!

|2,5

ІнаазбниІІе
Г" щжм«таило Г"

< Ж І Отиена* -*

Рис. 2.117. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Поля»

На рис. 2.117 наведено розміри, що призначаються си-
стемою за умовчання. У діловодстві розміри лівого, право-
го, верхнього та нижнього полів дорівнюють 3, 2, 2 і 2 см, а
в редакційно-видавничій справі — 2,5; 1,5; 2 і 2 см відпо-
відно. Розміри колонтитулів залежать від обсягу тих да-
них, які в них передбачено розмістити. За умовчання у
верхньому колонтитулі відображається ім'я робочого ар-
куша, а в нижньому — номер сторінки.

Привабливого вигляду сторінці додає її центрування
по горизонталі, по вертикалі або в обох напрямках одно-
часно. Воно виконується за допомогою однойменних пе-
ремикачів вкладки (рис. 2.117).

Вкладка «Колонтитули» (рис. 2.118) дає змогу встано-
вити колонтитули з тих, що визначені для Ехсеї, або сфор-
мувати колонтитули за бажанням користувача. Вона міс-
тить два спадних списки, в яких є програмні заготовки
для верхніх і нижніх колонтитулів, наприклад: «Страни-
ца 1», «Страница 1 из ?» і т. ін.
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Параметри странииьі

Поля ї)ист

[(нет)

НИЗЙ1ИЙ- (ФіТОЯТЙТУЙІ

(нет)

Страмица 1
Страница 1 из ?
Замовлення
Лєнина 48 кв 4 Конфиденциально; 24.11.01; Страница 1
Сведения о заказах_5ОКТ1

Рис. 2.118. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Колонтитули»

Призначений для користувача верхній колонтитул ство-
рюють активізацією однойменної команди з вкладки «Ко-
лонтитульї», яка відкриває діалогове вікно другого рівня
«Верхний колонтитул» (рис. 2.119).

текст»раделнтеІрит, з»тя«
ч»йбм (Яп«стІ*Пі но»«І> спйнил* дату,

Ь[Страница]&[Страниц]

,

&[Лист1 4

^

й!

іі

Рис. 2.119. Вікно «Верхний колонтитул»

Тексти, що повторюються, вводять до лівого, централь-
ного або правого поля вікна. Переглядають вміст полів за
допомогою вертикальних смуг прокручування. Кнопками-
піктограмами вікна змінюють шрифт колонтитула, встав-
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ляють у нього номер сторінки, загальну кількість сторі-
нок, дату, час, ім'я файла і назву аркуша. Колонтитул вво-
диться на виділене для нього поле сторінки командою ОК.

Вкладка «Лист» (рис. 2.120) дає змогу користувачеві
вибирати різноманітні варіанти формування структури дру-
кованих сторінок документа.

Рис. 2.120. Вікно параметрів сторінки з вкладкою «Лист»

Користуючись параметрами вкладки «Лист»:
• виділяють діапазон комірок, що містить фрагмент

робочого аркуша, який регулярно виводиться на друк;
• друкують призначені користувачем заголовки ряд-

ків або стовпців на кожній сторінці документа
(«Сквозньїе строки», «Сквозньїе столбцьі»). Діапазон
комірок із заголовками подається у відповідному полі
опції посиланням вигляду $!:$!, яке при потребі
можна скорегувати. За умовчання заголовки виво-
дяться тільки на першу сторінку;

• скасовують друкування координатної електронної
сітки, заголовків рядків і стовпців, тобто бордюрів
таблиці, а також будь-яких приміток;

• виконують чорно-біле друкування кольорових, але не-
чітких аркушів і їх швидке, але чорнове друкування;
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впорядковують виведення робочого аркуша на друк.
Частіше друкують по стовпцях («униз, потім право-
руч»); друкування по рядках («праворуч, потім униз»)
більше підходить для аркушів із довгими рядками.

Задання в ЕхсеІ поділу на сторінки

Друкування великих робочих аркушів можна оптимізу-
вати, варіюючи кількість сторінок і масштаб їх друкування.

На сторінки робочий аркуш система ділить автоматично
або за командою Вставка—Разрьів страшщьі. При цьому
межі між сторінками позначаються спеціальним розділь-
ником у вигляді горизонтальної штрихової лінії (рис. 2.121).
Положення роздільника сторінок на робочому аркуші ви-
значається розмірами шрифту, сторінкових полів і колонти-
тулів, форматом й орієнтацією сторінок, масштабом друку
та іншими факторами. Автоматичний роздільник видно на
екрані, коли вибрано параметр «Масштаб установить: ...%
от натуральной величини» (див. рис. 2.116).

{ А . і Є £ _ О і Б ¥
і : Відомості про замовлення товарної' продукції
2 Замовник Щата замовлення
3 СП "Радон' 28.10.02
4 СП "Радон" 14.10.02
5 |СП "Радон" 14.10.02
Й ШАТ"Старт" г 18І10.02
'? ІВАТ "Старт" 18.10.02
$ ІВАТ "Старт" 17.10.02
9 ІНВО "Протон"1' Зб/ІТ.02
«у НВО "Протон"1 30.11.02
ТГ ЖВО "Протон"1 17.10.02
72ІМП "Еталон" 01.11.02
ШМП "Еталон" 28.10.02
14 • МП "Еталон" 22.10.02
}§|ЗАТ"Атом" 22.10.02
16.3АТ"Атом" 22.10.02
1-7 |ЗАТ "Атом" г 14.10.02
1«|ПП"Маяк" 01.11.02
19 'ПП "Маяк" 01.11.02
2й'ПП"Маяк" 18.10.02
21 іУсього і

Шифр товару
ТШ-81
ШТ-98
ШТ-98
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-81
ТШ-29
ТШ-81
ТШ-45
ТШ-45
ШТ-44
ТШ-45
ТШ-81
ТШ-29
ШТ-44
ШТ-98

Кількість, шт.
16

3
3

10
3
3

12
4
4
5
6
4
3
6
9
3
3
3

Ціна, гри.
12,98
97,34
97,34
32,44
32,44
32,44
12,98
12,98

144,12
12,98
32,44
32,44
22,95
32,44
12,98

144,12
22,95
97,34

Вартість, грн.
207,68
292,02
292,02
324,40

97,32
97,32

155,76
51,92

576,48
64,90

194,64
129,76

68,85
194,64
116,82
432,36

68,85
292,02

3657,76

Рис. 2.121. Поділ таблиці «Відомості про замовлення
товарної продукції» на сторінки

На практиці автоматичне встановлення роздільника
сторінок, як і поділ робочих аркушів на сторінки, не зав-
жди є прийнятним. Наприклад, кожний поділ документа,
як правило, починається з будь-якої сторінки, і тому роз-
дільник потрібно примусово встановити перед початком
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розділу. І ще: абзаци текстової частини документа прий-
нято розміщувати в межах однієї сторінки; небажано пе-
реносити на наступну сторінку один-два рядки (стовпці)
таблиці тощо. Очевидно, що і в цих випадках без ручного
встановлення роздільника не обійтися.

Щоб установити горизонтальний роздільник сторінок
вручну, необхідно виділити рядок, над яким він має бути
вставленим, і активізувати команду Вставка—Разрьів
страницьі. Роздільник, що з'явиться на екрані, матиме
вигляд горизонтальної лінії, але з довгими штрихами.
Аналогічно встановлюють вертикальний роздільник сто-
рінок. Обидва їх можна встановити одночасно: виділити
комірки на місці їх передбачуваного перетину і активі-
зувати команду Вставка—Разрьів страницьі.

Вибраний варіант поділу можна корегувати простим
«буксируванням» розмежувальних ліній, які вилучають
командою Вставка—Убрать разрьівьі страниц, якщо ро-
бочий аркуш було виділено.

Аналіз даних засобами ЕхсеІ

Ехсеї має могутні засоби оброблення табличних даних,
що дають змогу швидко і просто обчислювати результати
при заданих вихідних даних.

Разом із тим Ехсеї має і засоби для об'єднання й аналі-
зу даних, що забезпечують розв'язання складнішої зада-
чі — пошуку оптимальних значень вихідних параметрів за
відомими результатами. Це процедури підбору параметрів
і консолідації даних, пошуку рішень, таблиці підстановки,
зведені таблиці і діаграми, функції структурування таблице
і підбиття підсумків, фінансові функції та ін. ;

Підбір параметрів ;

Процедура підбору параметрів є простим допоміжним
інструментом, що дає змогу визначити, якими повинні бути
значення вихідних даних, щоб одержати заданий резуль-
тат. Сутність даної процедури ілюструє класична задача —
розрахунок суми виплат за вкладами:

Р/100)т

де • сума виплат;
розмір внеску, грн.;
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К — коефіцієнт нарощування;
Р — відсоткова ставка, %;
Т — термін вкладу, років.
Коефіцієнт нарощування розраховується як частка від

ділення суми виплат на розмір вкладу. Для обчислення
суми виплат занесемо в комірку В6 таку формулу.

=В2*(1+В4/100)ЛВЗ.

Результат розрахунку 5 при заданих значеннях пара-
метрів V, Т і Р наведено на рис. 2.122.

А ] В
1 [Розрахунок виплат за вкладами
$ , Розмір вкладу, грн.

3 Термін вкладу, років

4 Відсоткова ставка, %

8 Коефіцієнт нарощування

$ Сума виплат, грн.

4000

5,00

10

1,61

6442,04

Рис. 2.122. Розрахунок виплат за вкладами

Використовуючи дані цього рисунка, можна встанови-
ти, в скільки разів збільшується вклад за зазначений тер-
мін, якою є сума вкладу наприкінці періоду, як вихідні
значення впливають на кінцевий результат і т. ін.

Викликає зацікавленість і розв'язання зворотної зада-
чі — визначення значень кожного з вихідних параметрів
V, Т чи Р на основі суми виплати 5. Для цього до ЕхсеІ і
введено процедуру підбору параметра.

Нехай, наприклад, передбачається довести суму випла-
ти 5 до 8000 грн., тобто збільшити розмір початкового
вкладу V у два рази при незмінній відсотковій ставці
Р = 10%. Очевидний шлях розв'язання цієї задачі — збіль-
шення терміну вкладу Т.

Командою Сервис—Подбор параметра... відкривають
однойменне вікно діалогу (рис. 2.123), де встановлюють
абсолютну адресу суми виплат — $В$6 і її цільове зна-
чення — 8000 грн., а також абсолютну адресу комірки зі
змінюваним параметром Т — $В$3.

Пошук потрібного значення параметра Т починають
через команду ОК. Далі на екран викликається вікно діа-
логу «Результат подбора параметра» (рис. 2.124), де відобра-
жаються поточне і підібране значення параметра.
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Подбор параметра

8000

значиме ячейки?

<ж отмена

Рис. 2.123. Діалогове вікно «Подбор параметра»

Рездяьтат подбора параметра

Пвдбор щракетра аля ячейки 86»
1%ше«іе найдено.

! ОК
Лїїї.'ж'и'юїКї'

Тек^чцее ашчеже: 8000>Ш

Рис. 2.124. Діалогове вікно з результатом підбору

При натисненні кнопки ОК (рис. 2.124) цільове зна-
чення 5 = 8000 грн. і обчислене значення Т = 7,27 пере-
даються у вихідну таблицю (рис. 2.125).

\
2

;!.
Т

$
*

А $ і

Розрахунок виплат за вигадами

Розмір вкладу, ГР11-
Термін вкладу, років

Відсоткова ставка, %

Коефіцієнт нарощування

Сума виплат, грн.

4000

7,27

10

2,00

8000,00

Рис. 2.125. Результат розрахунку терміну вкладу

Очевидно, що при фіксованих значеннях параметрів Т
і Р цільове значення 5 може бути отриманим тільки шля-
хом збільшення розміру вкладу V.
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Таблиці підставлення

За допомогою таблиці підставлення можна оцінити
вплив одного або декількох параметрів на певну величи-
ну. Якщо параметр один, то список його значень і значень
досліджуваної величини варто розмістити так, щоб зна-
чення були розташовані в рядку або в стовпці.

Використовуючи дані рис. 2.122, за допомогою табли-
ці підставлення можна, наприклад, оцінити вплив відсот-
кової ставки Р, що змінюється, або терміну вкладу Т на
суму виплати 5. Також є змога одержати значення суми 8
при різних відсоткових ставках і термінах.

Створення таблиці підставлення, що відображає залеж-
ність 5 = /(Р), починається зі складання списку відсотко-
вих ставок (діапазон В4:В9), уведення формули розрахунку
суми виплати =В2*(1+В4/100)~ВЗ до комірки Е4 та форму-
ли розрахунку коефіцієнта нарощування =(1+В4/100)ЛВЗ
до комірки 64 таблиці (рис. 2.126).

1
2

3
4
«
в
?

*а

% . 9 Є Е? , Є £
Розрахунок виплат за вкладами
Розмір вкладу, грн.

Тершн вкладу, років

Відсоткова ставка, %

Коефіцієнт нарощування

Сума виплат, грн.

4000,00

5
5,00

1,28

5105,13

Відсоткова

ставка. %

5,00

10,00

15,00
20,00
25,00
30,00

Сума виплат, грн

=В2'(1+В4Л 00)>ВЗ

Коефіцієнт

нарощування

=(1+В4И 00)43

Рис. 2.126. Формування таблиці підставлення

Далі виділяють діапазон комірок (В4:Б19), необхідних
для розміщення списку значень Р та формул обчислення 5
і К. Активізуючи команду Данньїе—Таблица подстанов-
ки..., відкривають однойменне діалогове вікно (рис. 2.127),
до якого вводять посилання на комірку введення ($В$4).

Таблица подстаноеки

Подставяять значений по стол&іаи е;

СК І Отавна

Рис. 2.127. Діалогое вікно «Таблица подстановки»



436 Основні додатки до \Л/іпо!о\«з

Отриманий результат представлено на рис. 2.128.

* 8 е о
^ Розрахунок виплат за вкладами

!:гкРозшр вкладу, гри

І Термін вкладу, рокш

й Вдсоткова ставка, %

5 Коефіцієнт нарощування

$ Сума виплат, грн.

4000,00

5

5,00

1,28

5105,13
1 :

£. ,,,.,.. ? ~*

• * і і

3 і

Відсоткова

ставка, %

5,00

10,00

15,00
20,00
25,00
30,00

Сума виплат, грн

5105,13

6442,04

8045,43
9953,28

12207,03
14851,72

Коефіцієнт

нарощування

1.2»
1,61

2,01
2,49
3,05
3.71

Рис. 2.128. Результат впливу відсоткової ставки на суму виплат
та коефіцієнт нарощування

Для побудови таблиці підставлення, яка буде відо-
бражати залежність 5 = /(Т,Р), потрібно до комірки (на-
приклад, ЕЗ) ввести формулу, яка посилається на дві ко-
мірки введення (ВЗ і В4), відповідно, термін вкладу і
відсоткову ставку. До того самого стовпця, нижче фор-
мули, треба ввести значення підставлення для першої
змінної (діапазон Е4:Е9). Значення підставлення для
другої змінної вводяться в рядок справа від формули
(ГЗ:ІЗ) — рис. 2.129.

А '" ' 8 й;о Є'
1 Розрахунок виплат за вкладами

2 Розмір вкладу, грн.

5 Термін вкладу, рокш

4 Відсоткова ставка, %

$ Коефіцієнт нарощування

6 Сума виплат, грн.
7 -
$

. .? ..

4000

5,00
10

1,61
6442.04

.

, =В2*(1+В4/Ш)ЛВЗ і

500
1000

1500
2000

і 2500
30,00!

Р <3 Н ' Гіі

5; 10: 15; 20

Рис. 2.129. Формування таблиці підставлення
для двох змінних

Далі необхідно виділити діапазон комірок, що міс-
тить формулу та обидва набори даних підставлення
(ЕЗІІ9), і активізувати команду Данньїе—Таблица под-
становки... . До поля «Подставлять значення по столб-
цам в» треба ввести посилання на комірку введення
для значень у рядку ($В$3), поля «Подставлять значе-
ння по строкам в» — посилання на комірку введення
для значень у стовпці ($В$4).

Результат виконання підставлення з двома змінними
наведено на рис. 2.130.
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760198,55

Рис. 2.130. Таблиця підставлення з двома змінними

Консолідація даних

Консолідація даних — процедура об'єднання однотип-
них даних, розміщених на різних ділянках одного або кіль-
кох робочих аркушів і навіть книг. У процесі консоліда-
ції реалізується чимало математичних і статистичних
функцій. Наприклад, на поточному робочому аркуші з
ім'ям «Консолідація» розміщено відомості про обсяги про-
дажу персональних комп'ютерів (ПК) фірмою за перший
квартал року (рис. 2.131).

А ,, 9 ,3 Ч .,,.. Е " ІРи „„8 Й
Ші І Відомості про обсяги продажу ПК
Я" Січень
} Тип ПК
4 іСеІегоп 600
£ іСеїегоп 850
& ,К71200
? К 7 1400
& іРепІішпІІІ 733
9 РепІІитІІ1 1000

1В Усього

Кількість, шт.
ЗО
35
55
45
50
35

250

Лютий
Тип ПК

Сеіегоп 600
Сеіегоп 850
К-71200
К-7 1400
РепІіитІІІ 733
РеІКІитІІІ 1000
Усього

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

20
20
40
35
45
45

205

Березень
Тип ПК

Сеіегоп 600
Сеіегоп 850
К-71200
К-7 1400
РепІіитІІІ 733
РепІіитІІ1 1 000
Усього

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.
40
60
60
50
45
45

290

Рис. 2.131. Відомості про обсяги продажу ПК

Для того щоб перенести сумарні дані про обсяги про-
дажу ПК за квартал на окремий робочий аркуш, треба
вставити його до робочої книги або перейти на той аркуш,
де буде розміщено підсумкові дані. На цьому аркуші слід
задати або скопіювати написи для даних консолідації. Та-
кож необхідно активізувати комірку, починаючи з якої
буде сформовано підсумкову таблицю. Далі командою Дан-
ньіе—Консолидация активізують однойменне діалогове
вікно (рис. 2.132).

У його списку «Функция» вибирають одну з функцій,
що використовується при об'єднанні даних: суму, середнє,
максимум, мінімум, добуток і т. ін. (всього 11). Потім до
поля «Ссьілка» послідовно вводять абсолютні адреси всіх
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(Сонсолидация ШШІ

!|Сумма

1ШШІШШІШІ
Консо лі дація ! $ А$3 : $В$ 1 0
Консолідація ! 0 3 : ІЕ$ 1 0
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<Ж Закрить

Рис. 2.132. Діалогове вікно «Консолидация»

діапазонів комірок, що консолідуються. Через команду До-
бавить введені до поля «Ссьілка» абсолютні адреси або
імена діапазонів передаються в список діапазонів. Будь-
яка абсолютна адреса може бути вилученою зі списку
командою Удалить. Якщо назви вихідного діапазону бу-
ли включені до виділених даних, їх можна використати у
консолідованій таблиці — коли включити відповідні пе-
ремикачі ділянки «Использовать в качестве имен».

Консолідація ви-
конується при нати-
сканні кнопки «ОК».
її результат із форма-
туванням отриманої
таблиці представлено
на рис. 2.133.

Процедура консо-
лідації не тільки по-
єднує дані і підбиває
підсумки, а й забезпе-
чує динамічний зв'я-
зок між вихідними
даними і результата-
ми. Такий зв'язок
встановлюється опці-

1 А { В

> Обсяги продажу ПК
1 І (за квартал)
2 і Тип ПК
3 ;СеІегоп600
4 ,СеІегоп850
5 Х/ 1200
8 ІК-7 1400
? <Реп1іитІІІ733
8 'РепІіитІІМООО
5 -Усього

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

90
105
155
130
140
125
745

Рис. 2.133. Результат консолідації
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єю «Создавать связи с исходньши данньїми». При цьому
поряд з автоматичним відновленням даних здійснюється
і так зване структурування таблиці, тобто розподіл її да-
них між кількома рівнями ієрархії (рис. 2.134).

""чіОбсяги продажу ПК (за квартал)
: 2 > Тип ПК

4* у. •

± з 10 і
' • " Ц і

- М2І
• ІЗ |

~ 1ІИ

[ • 19 1

Сєіегоп 600
Сеієгоп 850

К-71200
К-71400

* " 26 1
• 21 І

*; -~26 і
..». Гзої

РепІіитІІІ 733
РепііитІІИООО

Усього

Продаж
Продаж
Продаж

Продаж
Продаж
Продаж

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

90
105
40
60
55

155
130
45
45
50

140
125
745

Рис. 2.134. Консолідовані і структуровані дані

Структурування дає змогу спростити роботу з таблич-
ними даними і звичайно виконується командою Группа й
структура меню Данньїе. Можна створити до 8 рівнів іє-
рархічної структури таблиці.

Пошук розв'язку

Процедура пошуку розв'язку дає змогу розв'язувати
складні задачі оптимізації, якщо є низка обмежень. При цьо-
му за заданим результатом можна знаходити не одне, а кілька
значень вихідних параметрів, що автоматично заносяться в
таблицю. В основу пошуку покладено методи послідовного
наближення Ньютона та сполучених градієнтів, а також лі-
нійні та середні квадратичні моделі оцінки результатів.

Організація пошуку розв'язків починається з вихід-
ної таблиці, зображеної на рис. 2.135. У ній містяться
дані про витрати на випуск окремих видів продукції й
підсумкові витрати на всі види.
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Відомості про витрати на випуск продукції

Продукція

Продукціяі
Продукція2
ПродукціяЗ
ПродукціяД
Продукціяб
Продукціяб

9 ІУсього

Витрати на
одиницю

товару, грн.

. 100,00
20,00

180,00
130,00

40,00
170,00

Кількість,
шт.

20
20
10
20
20
10

100

Витрати на
випуск партії
товару, грн.

2000,00
400,00

1800,00
2600,00

800,00
1700,00

9300,00

Рис. 2.135. Вихідні дані про витрати на випуск продукції

Використовуючи дані таблиці, виробничий процес під-
приємства планують таким чином, щоб кількість виробів,
що випускаються, була не меншою 100 шт., кількість різ-
них виробів змінювалася б у межах від 10 до 40 шт. і
сумарні витрати на виготовлення виробів були б мінімаль-
ними. Очевидний шлях вирішення проблеми — пошук
такої кількості виробів різних видів, при якій зазначені
умови виконуються.

Пошук розв'язку починається через команду меню
Сервис—Поиск решения, що відкриває однойменне вікно
(рис. 2.136).

Пойсіі решення

Рзвнвн; Г значенню І20000

)$С$3:$С$8

$С$3:$С$8 <= 40
$С$3:$С$8 = целоє
$С$3:$С$8 >= 10
$С$9 >= 100

3

Н[

Рис. 2.136. Діалогове вікно «Поиск решения»



Табличний процесор ЕхсеІ 441

П р и м і т к а
Команди Поиск решения, як і команд інших аналітичних
процедур і функцій, у меню може не бути. Активізувати її
можливо за допомогою опції «Поиск решения» зі списку вік-
на «Надстройки», що відкривається командою Сервис—
Надстройки.

У вікні «Поиск решения» установлюють:
• абсолютну адресу $В$9 цільової комірки, тобто ко-

мірки, вміст якої використовується як критерій оп-
тимізації;

• абсолютну адресу діапазону комірок $С$3:$С$8, де
розміщені значення змінюваного параметра «Кіль-
кість»;

• чотири обмеження: $С$9>=100 і $С$3:$С$8=целое,
$С$3:$С$8>=10 і $С$3:$С$8<=40

Обмеження послідовно вводять до вікна діалогу «До-
бавление ограничения» (рис. 2.137), що відкривається при
активізації кнопки «Добавить» (див. рис. 2.136).

Добавяение ограничения

|$с$3:$с$8 53 ШИЩІІ целое

<Ж Отаена

Рис. 2.137. Діалогове вікно «Добавление ограничения»

Далі вони передаються в поле «Ограничение» (рис. 2.137)
клацанням мишею на кнопці «Добавить». Користуючись
відповідними кнопками, обмеження можна змінювати, вида-
ляти і відновлювати.

Потім за допомогою опції «Параметри» (рис. 2.136)
на екран викликають вікно діалогу (рис. 2.138), де вста-
новлюють значення основних параметрів пошуку розв'яз-
ку: максимальний час пошуку, кількість ітерацій, модель —
«Линейная», метод пошуку — «Ньютона» тощо.

Власне пошук розв'язку починається через команду
Вьіполнить і має ітераційний характер. По його закінчен-
ні отримані значення параметрів автоматично вставляють-
ся в таблицю, і на екрані з'являється діалогове вікно з
відповідним повідомленням (рис. 2.139).

При потребі одержати нові результати досить скорис-
татися перемикачем «Показать результати итерации».



442 Основні додатки до \Л/іпйо»з

Параметри поиска решения

ОК

Свдека

0,5

$8русп*<ее откяанение;

0,5

!•/ Шанейнай ж&еяь

і*
- 'Разшпги

<ї-

Г~ Аегоматицжксж- «-аштабярйаамие

азм&азьІвзуяІлатбї
• • < '-̂ Іед-од поиоса

Рис. 2.138. Вікно «Параметри поиска решения»

Результати поиска решения

йивение найдено. Все «їяниченияиуеяошя,
ошитаяьшсти шпаянаньї. |.ип ртчата

РезультатьІ
Устойчивость
ПредельІ

Рис. 2.139. Діалогове вікно «Результату поиска решения»

Початковий вигляд таблиці можна відновити за допомо-
гою перемикача «Восстановить исходньїе даннме».

Результат виконання процедури пошуку розв'язку по-
дано на рис. 2.140.

Засобами вікна «РезультатьІ поиска решения» (рис. 2.139)
результати цієї процедури можуть бути поданими і збереже-
ними у вигляді звіту певного типу («РезультатьІ», «Устойчи-
вость», «ПредельІ»), який розміщують на окремому аркуші
робочої книги. Звіт «Результати» показано на рис. 2.141.

Порівняння даних таблиць, зображених на рис. 2.135 та
2.140, свідчить, що за обраних умов і обмежень витрати на
випуск продукції значно скоротилися.
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*
В С 0

і Відомості про витрати на випуск продукції

2
У
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5
а
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.я...

Продукція

Продукція"!
Продукція2
ПродукціяЗ
ПродукшяД
Продукщ'яб
Продукціяб
Усього

Витрати на
одиницю

товару, грн.
100,00

20,00
180,00
130,00

40,00
170,00
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шт.
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100

Витрати на
випуск партії
товару, грн.

1000,00
800,00

1800,00
1300,00

800,00
1700,00
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Рис. 2.140. Результат виконання процедури пошуку розв'язку
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$С$3 Продуя^яі Ильисть, шт.
$С$4 Продукція^ Кількість, шт.
$С$5 ПродукціяЗ Кількість, шт.

$С$6 Продукція4 Кількість, шт.

„
1$ $С$3 ількість, шт.
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7400,00
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Іьисть.шт^

^̂ о^щя^лькість^шт̂
й 4 Кількість, шт.

40 $С$4>=10 не сеяааН;
10 $С$5>=10 сеязанное

1

Рис. 2.141. Звіт про результати пошуку розв'язку типу «Результати»
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Нижче наведено ще один приклад використання про-
цедури пошуку розв'язку задачі, в якій треба дізнатися,
яку кількість продукції різних видів слід випустити, щоб
отримати максимальний прибуток (рис. 2.142).

А В _!„.. Є . .„Єї, „ Є „. .Р Є
1
г;

_ ? _ '
4

5
6
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1
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2
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Рис. 2.142. Вихідна таблиця «Відомості про випуск продукції
та прибуток підприємства»

У таблиці на рис. 2.142 використовуються такі розра-
хункові формули:

• прибуток по видах продукції (комірка В5): = ВЗ*В4
тощо;

• сумарна кількість виробленої продукції (комірка
С4): = СУММ (В4:Р4);

• загальний прибуток = СУММ(В5:Р5);
• кількість комплектуючих даного типу, використаних

в усіх виробах (діапазон С8:С12): = СУММПРОИЗВ
(В$4:Г$4;В8:Г8);

• на складі (комірка ВІЗ): =СУММ (В8:В12);
• сумарна кількість деталей, використаних при випус-

ку продукції (комірка С13): =СУММ (С8:С12).
Для того щоб розв'язати задачу одержання найбіль-

шого прибутку, у вікні «Поиск решения» (див. рис. 2.136)
слід установити:

• абсолютну адресу цільової комірки — $С$5 і ре-
жим пошуку максимально можливого значення під-
сумкового прибутку;

• абсолютну адресу діапазону розміщення значень змі-
нюваного параметра «Кількість» — $В$4:$О$4;

• три очевидних обмеження: $В$4:$Г$4=ціле,
$В$4:$Г$4>=20 і $В$8:$В$12>=$С$8:$С$12,
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де 20 — мінімально можлива кількість виробів про-
дукції.

Результат пошуку розв'язку, який отримано при вико-
нанні всіх умов оптимальності й обмежень, наведено на
рис. 2.143.

4~: *__ „ж.": ..:::$:: _:::, о^„ ;„„. , е„_:;:цс:„:„ „; &;_
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Рис. 2.143. Результат виконання пошуку

Отже, максимальний прибуток при обмеженнях
$В$4:$Р$4>=30 і $В$4:$Г$4>=80 дорівнює, відповідно,
21 600 і 20 850, тобто змінюється не набагато.

Зведені таблиці та їх створення

Зведені таблиці створюють на підставі однієї чи кіль-
кох таблиць ЕхсеІ або зовнішнього джерела. Вони є допо-
міжними і використовуються для унаочнення, оброблення
й аналізу великих обсягів табличних даних, згрупованих
за певними критеріями. Зведені таблиці можуть одночас-
но виконувати сортування і фільтрування даних, а також
операції, пов'язані з підбиттям підсумків.

Методику побудови і можливості зведених таблиць роз-
глянуто на прикладі таблиці, зображеної на рис. 2.91. Ство-
рення зведеної таблиці варто починати з формулювання
задачі. Так, у нашому випадку викликає зацікавлення ана-
ліз типів товарів, замовлених різними підприємствами, ви-
значення вартості всіх і окремих замовлень, обчислення
сумарної вартості товарів різного типу і т. п.

Зведені таблиці створюють спеціальним Майстром, що
активізується командою Данньїе—Сводная таблиця.... При
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цьому відкривається перше діалогове вікно, де признача-
ється джерело даних і вид зведеного об'єкта (рис. 2.144).

Мастер сводних таблмц н диаграмм - шаг 1 йз З

Сдадвт*» т<йятау м* вснове дат»»» пдаодвшиия;

?*

Вад создвваеіогй втчегаі

Рис. 2.144. Перше діалогове вікно «Мастер сводньїх таблиц
й диаграмм»

За умовчання активізують перемикачі «в списке или
базе данньїх Місгозой Ехсеї» і «сводная таблица».

Клацанням мишею на кнопці «Далее» відкривається
друге діалогове вікно Майстра. Його засобами задають
абсолютну адресу діапазону даних вихідної таблиці, що
передбачають включити до зведеної таблиці (рис. 2.145).

Мастер сводньїх таблиц й диаграмм - шаг 2 из З

Утште диапамн, еоаержашяй нсходнвье данньв,

Рис. 2.145. Друге діалогове вікно «Мастер сводньїх таблиц
й диаграмм»

Виділений діапазон комірок повинен включати не тіль-
ки дані таблиці, а й її заголовок. Пошук вихідних таб-
лиць, а також книги, у якій вони розміщуються, здійсню-
ється за допомогою опції «Обзор...».
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В останньому, третьому, вікні Майстра (рис. 2.146)
визначають місце розташування створюваної зведеної
таблиці.

Мастер сводньїх таблиц й диаграмм - шаг З ИЗ З

Для свзданйя таблиць! мажмвгв кмвпку 'Готова'

Рис. 2.146. Третє діалогове вікно «Мастер сводньїх таблиц й диаграмм»

На наявному робочому аркуші зведена таблиця розмі-
щується у вільному діапазоні комірок. Його розміри вста-
новлюють у полі з кнопкою мінімізації відповідно до роз-
мірів вихідної таблиці.

Клацанням мишею на кнопці «Макет...» на екран ви-
кликають вікно Майстра, у якому задають бажану струк-
туру зведеної таблиці (рис. 2.147).

'Маетєр сводньїх таблип й днаграмм - макет

Да-тами

Строка

ХІйфр-то^Стодбец

Данньїе

Рис. 2.147. Вікно діалогу «Мастер сводньїх таблиц й диаграмм — макет»
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У ньому є ділянки даних, сторінок, стовпців, рядків та
імена всіх полів вихідної таблиці. Обрані імена полів роз-
міщують на ділянках макета методом «перенести і зали-
шити». Порядок їх розташування залежить від завдань, що
покладають на зведені таблиці, і структури останніх. Оче-
видно, що для відображення показників вартості замовлень,
зроблених кожним із підприємств (рис. 2.149), необхідно
поле «Замовник» розмістити на ділянці сторінки. Як на-
слідок, зведені таблиці, що відносяться до різних замовни-
ків, будуть на окремих сторінках (аркушах) поточної кни-
ги, а в таблицях буде список найменувань усіх замовників.

Без сумніву, сумарні вартості всіх замовлень, окремих
замовлень і видів товарів пов'язані з полем «Вартість,
грн.». Тому його варто розмістити на ділянці даних. Поля
«Дата замовлення» і «Шифр товару» можуть розташову-
ватися, відповідно, по стовпцях і рядках або навпаки. Інші
поля таблиці на рис. 2.147 у макет зведеної таблиці мо-
жуть не передаватися.

Параметри зведеної таблиці задають засобами спеціаль-
ного вікна (рис. 2.148), що відкривається клацанням ми-
шею на кнопці «Параметри...» (рис. 2.146) і має дві части-
ни: «Формат» і «Данньїе».

Параметрі* сводной таблиць)

IV* общая сумна то сталйізм

!? оййав̂ ний

$7 янтоформат

ц$кет стрзницьв |Вниз, затєм поперек ̂

Г~ обслинять, ячейвй -югоясикев

П/ создямять фврматированиє

Г" для ов8«6вк отображнтьі

ї*

Г"

Даннме

Г"
Г" •

Г" І>!-Й

Рис. 2.148. Вікно «Параметру сводной таблицьі»
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Опції частини «Формат» дають змогу:
. автоматично визначати підсумкові значення по стовп-

цях і рядках зведеної таблиці;
• вмикати режим автоформатування таблиці з метою

поліпшення її зовнішнього вигляду;
• зберігати встановлені користувачем параметри фор-

матування, залишаючи їх незмінними при перегру-
пуванні і зміні даних;

• включати приховані значення зведеної таблиці, тоб-
то значення прихованих комірок книги (аркуша);

• друкувати на кожній друкованій сторінці всі підпи-
си, розміщені в лівій частині зведеної таблиці;

• виводити на друк імена полів і об'єктів зведеної таб-
лиці як заголовки рядків і стовпців;

• відображати помилки і порожні комірки обраної зве-
деної таблиці обраними символами;

• розміщувати макет сторінки на екрані («Вниз, за-
тем поперек» чи «Поперек, затем вниз») і встанов-
лювати кількість полів у стовпцях.

Опції частини «Данньїе» можуть:
• зберігати дані в макеті зведених таблиць для мож-

ливого їх об'єднання з даними кількох ділянок або
таблиць;

• виводити на новий аркуш детальну інформацію про
вміст виділеної комірки ділянки даних;

• обновляти значення відкритої зведеної таблиці при
зміні вихідних даних або кожні N хвилин;

• установлювати режими доступу до зовнішніх дже-
рел даних (фоновий, зі збереженням пароля, з опти-
мізацією пам'яті).

Натисканням клавіші «ОК» процес установлення па-
раметрів завершується, і Майстер відкриває третє вікно ді-
алогу (див. рис. 2.146). Командою Готово на екран за умо-
вчання виводиться зведена таблиця з опцією «Все», що
містить відомості про сумарну вартість усіх замовлень, окре-
мих замовлень і видів замовлених товарів (рис. 2.149).

Аналогічну структуру мають і зведені таблиці для окре-
мих підприємств-замовників. їх переключають за допо-
могою вже відомого елемента керування — списку зна-
чень (критеріїв) обраного поля (рис. 2.150).

Результат вибірки даних за критерієм МП «Еталон»
представлено на рис. 2.151.

Цікавим є формування загальних і проміжних підсумків
за кожним замовником (рис. 2.152). Для цього необхідно
У рядок макета перемістити поле «Замовник».



450 Основні додатки до \Мпс1о»8 |

~* "йялм* А ' ' '
' ^т :

3 <Су¥ма<І£йо#» 8й̂ яШІ> грк,<
# Вата »а«ввяенхй •

• $ 1410.02
8 17.1002
) 181002
$ 22.1002

' а 28.1002
1а" О І І І 0 2
Й 30.1102

::̂ ::-)рбший ИТОГ

Є „ С;
"(Все) '" Т| "

!й*<)і|г»8»і!». ..Ц
ТШ-29 ;ТШ-45

576,42 97.32
324,40
421,72
194,64

432,35

100384': 103808

й, і., Л?„„.~і„~ Р, -„*„™в ,„„

ТШ-81 !ШТ-44 !ШТ-98 Общий итог
116.82: ; 292,02 408,84

«73,80
584,04 908,44

68,85; 490,57
207,6?! 402.32
220,66! 6&,85:. 721,87

51,92; . 51,92
59708'- 137.70! 87606 365776

Рис. 2.149. Зведена таблиця з опцією «Все»
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Рис. 2.152. Зведена таблиця з проміжними підсумками

Панель інструментів «Зведені таблиці»

При роботі зі зведеними таблицями доцільно викорис-
товувати команди-кнопки спеціальної панелі інструмен-
тів (рис. 2.153), що активізується командою Вид—Панель
инструментов після створення зведеної таблиці.
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Сводньїе табяицн

Дата за... Ш«Фрто„, Йпь*ас.„' Ц«а,г,... 4*-

Вартіс Замовник -• Перетащите отсюда кнопку в область сводной таблиць!

Рис. 2.153. Панель інструментів «Сводньїе таблицьі»

За допомогою відповідних кнопок панелі можливо:
• встановити режим роботи зведеної таблиці;
• вибрати формат зведеного звіту;
• викликати Майстра зведених діаграм і Майстра зве-

дених таблиць;
• приховати або відобразити деталі зведеної таблиці;
• обновити дані таблиці та встановити параметри її

полів;
• відобразити, згрупувати або розгрупувати поля;
• перетягувати поля в різні таблиці.
Отже, панель «Сводньїе таблицьі» містить засоби ство-

рення, редагування і роботи з даними таблиці.

Створення зведених діаграм

Наочність створеної зведеної таблиці істотно збільшу-
ється, якщо поруч із нею розмістити стовпцеву діаграму,
яка також називається зведеною.

Для цього досить активізувати команду Сводная диа-
грамма меню Данньїе або клацнути мишею на одноймен-

ній кнопці панелі інструментів — УНш. Зведену діаграму,
створену на підставі даних зведеної таблиці (рис. 2.149),
зображено на рис. 2.154.

Неважко переконатися, що будь-які зміни даних у зве-
деній таблиці спричиняють відповідні зміни діаграми, і
навпаки.

Для створення зведеної діаграми в першому діалого-
вому вікні Майстра зведених таблиць (див. рис. 2.144)
активізують перемикач «сводная диаграмма (со сводной
таблицей)» і виконують усі операції, що розглянуто вище.
Командою Готово створюють два аркуші: один із діагра-
мою, а другий — із таблицею.
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14.10.02 17.10.02 18.10.02 22.10.02 28.10-02 01.11.02 30.11.02

Рис. 2.154. Зведена діаграма за даними введеної таблиці

Операції з даними зведеної таблиці

Крім операції підсумовування, із вмістом ділянки да-
них зведеної таблиці можна виконувати й інші стандарт-
ні операції, їх список є у вікні діалогу «Вьічисление поля
свободной таблицьі» (рис. 2.155), що відкривається коман-
дою Параметри поля... контекстного меню підсумкового

поля чи за допомогою однойменної кнопки [Щ панелі ін-
струментів (рис. 2.153).

Вибирають тип операції і при роботі зі зведеною таб-
лицею, і при формуванні її макета.

Активізувавши опцію «Дополнительно »», даними зве-
деної таблиці можна виконувати ще кілька операцій, спи-
сок яких є на ділянці «Дополнительньїе вьгчисления» ниж-
ньої частини діалогового вікна (рис. 2.156).

Після вибору додаткової операції у списках «поле:» і
«злемент:» діалогового вікна (рис. 2.155) задають поле
зведеної таблиці і його базове значення.

Якщо потрібно встановити, наскільки середня вартість
замовлень кожного виду товарів відрізняється від вартос-
ті замовлень за поточний день, наприклад за 18.10.01, то
можна:

• відкрити діалогове вікно (рис. 2.155) і активізувати
його опцію «Дополнительно »»;
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ол-во значений
-реднее
Максимум
Іиникум

Произведемие
ол-во чисел

Рис. 2.155. Вікно «Вьічисление поля сводной таблиць,.
(Із включеною опцією «Дополнительно >>»)

сумма по полю Вартість, грн.

ол-во значений
^реднев
Іаксимум
Іинимуи

Произведение
ол-ео чисел

Отличие
Доля
Іриведеммое отпичие

С нарастающим итогом в поле
Доля от суммьі по строке

ля от суммьі постолбц
-Зр" ї̂;,-, :'•;-;.

Рис. 2.156 Вікно «Вь.числение поля сводной таблиць,,
(зі списком додаткових операцій)
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• у списку «Дополнительньїе відчислення:» вибрати
операцію «Отличие»;

• у списках «поле:» і «злемент:» вибрати поле «Дата
замовлення» і базову дату 18.10.01, відповідно;

• активізувати команду ОК і проаналізувати отрима-
ний результат.

Аналогічно визначають і частину (у відсотках) вартос-
ті окремих замовлень щодо їх загальної вартості. Для цього
слід тільки виконати операцію «Доля» — і система знахо-
дить базовий елемент самостійно.

Робота з даними зведеної таблиці

Зовнішній вигляд зведеної таблиці визначається по-
рядком розміщення вихідних полів на ділянках її маке-
та (див. рис. 2.147). Конфігурацію таблиці можна зміни- |
ти, наприклад, помінявши місцями поля «Шрифт товару»
і «Дата замовлення». При цьому характер і значення під-
сумків залишаються сталими.

П р и м і т к а
Положення полів можна змінювати методом їх «буксиру-
вання» безпосередньо в таблиці чи в її макеті.

Істотна зміна зовнішнього вигляду зведеної таблиці і
її вмісту досягається при розміщенні на її ділянці ще одно-
го поля, наприклад «Шифр товару». Цю операцію можна
виконати «буксируванням» поля «Шифр товару» з панелі
інструментів «Сводньїе таблицьі». Тепер на цій ділянці
з'являться два списки-автофільтри з різними критерія-
ми. При виборі опції «Все» у зведеній таблиці відобража-
ються підсумки за датами всіх замовлень і загальний під-
сумок (рис. 2.157).

Вибираючи у списках відповідні значення-критерії, можна
легко одержувати дані по кожному товару чи замовнику.

Клацанням мишею на кнопці рі] («Отобразить дета-

ли») або командою Группа й структура—Отобразить де-
тали контекстного меню в таблицю викликають додатко-
ву інформацію про те, яких саме замовників і товарів сто-
суються її дані.

Поле з елементами деталізації вибирають у діалогово-
му вікні «Показать детали» (рис. 2.158), яке відкривається,
якщо було активізовано опцію «развертьівание разреше-
но» вікна «Параметри сводной таблиць:» (див. рис. 2.148).
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А
і ЇЗамовник
2 і Шифр товару
3
4 ІС?»ма по полю
5 ІДзта замоапвнн
6
?
8
9

10
11
12
13 Общий итог

Вартість, грн>
я *

14.10.02
17.10.02

18.10.02

22. 1 6. 02
28.10.02

01.11.02

30.11.02

8
(Все) »<
(Все) V

Всего

408,84

673,80

908,44

490,57

402,32

721,87

51,92
3657,76

Рис. 2.157. Зведена таблиця з двома списками-автофільтрами

П сказать д етйіяи

Вьіберите йоле.

Замовник
Шифр товару
Кількість^ шт.
Ціна, грн,
Вартість, грн.

Отмена

Рис. 2.158. Вікно діалогу «Показать детали»

Зі зведеної таблиці з додатковими даними про замов-
ників товарів (рис. 2.159) видно, що при відображенні де-
талей поля «Замовник» воно автоматично переміщається
на ділянку стовпців. При скасуванні деталізації викону-
ється зворотна процедура.
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2
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'Шйфе товару ^(Все) »і

С?и«а П9 поли Шзржж грн,
'Дата^ввдіяйніїя _ ._ *.1?ад&!В»ик„ •*>

14.10.02
17.10.02 ВАТ "Старт"

НВО "Протон"
И7.10.02Всего

18.10.02
22.10.02
28.10.02
01.11.02
30.11.02

Общий итог

Всего
700,86

97,32
576,48
673,80
713,74
393,25
402,32
566,11
207,68

3657,76

Рис. 2.159. Зведена таблиця з деталізацією

Розв'язання прикладних задач

Середовище Ехсеї часто використовується для розв'я-
зання конкретних задач.

1

Розрахунок зарплати співробітників АТ «Прометей»
з використанням допоміжних таблиць

Задача. Послуговуючись засобами Ехсеї, розрахувати
зарплату працівників підприємства, якщо відомо прізви-
ще, табельний номер, код виконаної роботи, кількість від-
працьованих годин. Врахувати дані допоміжних таблиць.
Початкові дані та результати подати у формі документа
«Розрахунок зарплати працівників АТ «Прометей». Зна-
чення і формати реквізитів записів основної та допоміж-
них таблиць установити самостійно. Кількість записів у
основній таблиці — не менше 10. Основну і допоміжні
таблиці розмістити на аркушах 1 та 2, відповідно.

Розрахункові формули:

2 =
\КТ, К<80;

[Г[І80 + 1,5(^-180)],
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N1 > N2 > N3 > N4;

СІ — Xі 7 • • 0!7 — ̂ Г І
ОІ — У ,£І;, ... , О( — У І

457

І = 2 - (#1 + ЛГ2 + N3 + N4);

100 < К < 230,

де тариф Т є функцією від виду роботи V (Т = і(У)), яка за-
дана допоміжною таблицею «Тарифна ставка» (рис. 2.161).

Зв'язок між таблицями здійснюється за допомогою
стандартної функції ВПР (вертикальний перегляд). Вона
передає до таблиці «Тарифна ставка» значення V, шукає
відповідне значення Т та передає його до формул основної
таблиці (рис. 2.160).

в с о Е Р а н І І
Розрахунок зарплати співробітників АТ «Прометей»
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Рис. 2.160. Аркуш 1. Основна розрахункова таблиця зарплати

Тарифна ставка

Найменуван-
ня роботи

...

...

Код
роботи

V

...

...

...

Тариф Т,
грн./год.

...

...

Розмір податку

Вид
податку

1

2

3

4

Податок
N. %

...

...

Рис. 2.161. Аркуш 2. Допоміжні розрахункові таблиці зарплати
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Рекомендована послідовність розв'язання задачі

Формування основної та допоміжних таблиць. Розмі-
чають стовпці і рядки документа відповідно до бажаного
положення документа у вікні Ехсеї (рис. 2.160).

Створюють нову книгу-файл командою Файл—Создать.
У діалоговому вікні «Создание документа» активізується \
параметр «Общий» за допомогою кнопки «ОК». За умов- :

чання файлу дається ім'я «Книгаї».
Приблизні розміри стовпців і рядків установлюють від-

повідно до формату таблиці «буксируванням» покажчи-
ків миші <-> і £. Для цього їх треба ставити на межах
стовпців та рядків. Необхідна ширина виділеної групц
стовпців визначається також автоматично — командою
Формат—Столбец—Автоподбор ширини.

Заголовок «Розрахунок зарплати працівників АТ
«Прометей» вводять до комірки В1. Далі командою Фор-
мат—Ячейки—Вьіравнивание—Об-ьединение ячеек усі
комірки, в яких міститься заголовок, об'єднують, а заго-
ловок центрують. Шапку документа і початкові дані за-
носять у комірки аркушів 1 і 2 відповідно до розміток
таблиць (рис. 2.160 і 2.161).

Особливість розрахунків полягає в тому, що процес об-
числення параметра % («Нараховано, грн.») розгалужуєть-
ся, і це пов'язано з необхідністю звертатися до довідкової
таблиці «Тарифна ставка» за ключем-запитом Т^(«Код ро-
боти»). За цим ключем знаходиться тариф Т, який по-
вертається до основної таблиці, де і використовується під
час обчислення 2.

Подання формули для розрахунку параметра 2 у дійс-
них адресах. У середовищі Ехсеї процеси, що розгалужують-
ся, описуються логічною функцією ЕСЛИ. її формат такий:

ЕСЛИ(логическое вьіражение; значение_если_истина;значе-
ние_если_ложь;интервальньій_просмотр)

де: • перший операнд — логічний вираз, що набуває зна-
чення «істина» або «хибність»;

• другий і третій операнди — це, як правило, значення
арифметичних виразів або рядкові константи. Ви-
бір значення залежить від істинності чи хибності
першого операнда;

• четвертий операнд — логічний. Він набуває значен-
ня «істина», якщо масив ^упорядковано за зростан-
ням, та читається згори вниз, значення «хибність» —
у протилежному випадку.



Табличний процесор ЕхсеІ 459

Стосовно умови задачі: перший операнд — це порів-
няння вигляду Е4 <= 180, два інших — арифметичні ви-
рази, що містять стандартну функцію ВПР. Вона належить
до категорії «Ссьілки й массивьі», виконує звернення до
довідкової таблиці «Тарифна ставка» і має такий формат:

ВПР (Искомое_значение; Табл_массив; Номер_индекса_столбца)

Першим операндом тут є адреса коду роботи V (В4),
другим операндом — діапазон елементів допоміжної таб-
лиці, в якому містяться значення коду роботи V і тарифу
Т (Лист2!$В$4:$С$9), нарешті, третім операндом — по-
рядковий номер параметра Т в масиві (2). Результатом
буде функція вигляду

ВПР(04; Лист2!$В$4: $С$9;2)

де Аркуш2! — ознака розміщення довідкової таблиці-
масиву на аркуші 2, а $ — ознака абсолютних адрес.

Отже, розрахункова формула матиме такий остаточ-
ний вигляд:

= ЕСЛИ (Е4<=180;Е4*ВПР(04; Лист2!$В$4:$С$9;2)
ВПР(04;Лист2!$В$4:$С$9;2)*(180+1,5*(Е4-180)))

Тут і далі вважається, що в таблиці «Тарифна ставка»
значення параметра V упорядковані та операнд «интер-
вальньїй просмотр» має значення «істина» за умовчання.

Введення формул і розрахунок параметра «Нарахо-
вано, грн.». Початкову Ехсеї-формулу спочатку вводять
до комірки Г4 через рядок формул або за допомогою Май-
стра функцій. Кращим є Майстер функцій, який активі-

зується за допомогою кнопки і "*л або командою Вставка—
Функция. В однойменному вікні, що з'явиться на екрані
(рис. 2.162), вибирають необхідну категорію («Логические»
або «Ссьілки й массивьі»), а потім потрібну функцію (ЕСЛИ
або ВПР).

Далі до полів вікна вибраної функції (рис. 2.162)
вручну або напівавтоматичне вводять її операнди. На-
півавтоматичне введення відбувається так: клацанням
мишею на кнопці мінімізації з червоною стрілкою роз-
міри вікна скорочують до розмірів вибраного поля, яке
потім послідовно заповнюється компонентами його опе-
Ранда. При цьому посилання на комірки вводять виді-
ленням комірок у таблиці, константи і знаки порівнян-
ня — вручну, а роздільники — автоматично. Введення
°перанда завершується клацанням мишею на кнопці мі-
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Рис. 2.162. Вікно функції ЕСЛИ

німізації його поля, а всієї функції — натисненням на ;
клавішу <Епіег> або за допомогою кнопки введення ряд-

ка формул — ||І|.
Під час роботи з функцією ЕСЛИ завжди активізуєть-

ся список функцій, які можуть бути у неї вкладеними. До
них відноситься і функція ВПР, яку вибирають зі списку і
клацанням мишею додають до функції ЕСЛИ.

Отже, Майстер функцій автоматизує (рис. 2.162) про-
цес уведення функції та її операндів, залишаючи за ко-
ристувачем тільки вибір функції й уведення знаків різ-
них операцій та констант.

Копіювання формули для розрахунку параметра 2.
Вміст комірки Г4 копіюється в діапазон комірок Р5:Г13
методом «перенести і залишити». Після завершення цієї
процедури в стовпці Р будуть значення параметра 2
(рис. 2.160).

Розрахунок податків N1—N4. Податок N1 розрахову-
ють за формулою

=Р4*Лист2!$Р$4/100

яку вводять до комірки С4, а потім копіюють у діапазон
комірок С5:О13. Аналогічно розраховують податки N2—N4.

Розрахунок підсумкових сум 81—87. Такий розраху-
нок роблять за допомогою стандартної функції СУММ.
Формула розрахунку суми 81 уводиться в комірку Е14

Е14=> = СУММ(Е4:Е13)

і реалізується натисненням на клавішу <ЕпІег>. Щоб об-
числити суми 82—87, досить скопіювати формулу для роз-
рахунку 81 у діапазон комірок Р14:К14.
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Перевірка правильності введення формул і розрахун-
ку. Виведення всіх формул на екран здійснюється коман-
дою Сервис—Параметри—Вид—Формули. Можливі по-
милки зручно виправляти в рядку формул вікна ЕхсеІ.

Оперативно контролювати розрахунок параметра 2 мож-
на, якщо першим двом видам роботи (1 і 2) поставити у
відповідність 100 і 200 год., а також тарифи 1,00 та 1,00 грн.
Очевидно, що результат має бути таким: 180 і 210 грн.

Записування документа в робочу папку. Результатом
розв'язання задачі є підсумковий документ (рис. 2.163).
Для збереження його заносять на робочий диск В: в осо-
бисту папку через команду Файл—Сохранить как, яка
викликає на екран вікно «Сохранение документа», де зада-
ють імена диска, робочих папок і файла-документа, на-
приклад: В: \БТ51 \Коваленко\Розрахунок.

А . ,В Є 0 6 Р Є . К„ < 4 К.
Ш:: Розрахунок зарплати опіеробітнинів АТ "ПРОМЕТЕИ'

а №
3
4 1
« 2
« 3
ї ~ї
ї і
ї б
Ш 7
11 8
•К 9
П 10
«

Прізвище

Антоное С С.

Іванов Б Б.
Ільїн О. Б.
Климнкж О.Л.
Бондаренко Р А
Петров В.О.
Федько В В.
Богун І.С.
Плоткін В І

Усього

Табельний
номер

7685939473
5849357332
9874526790
7987655674
8793657418
8856743219
5558777432
6738885923
6859350756
6597458679

Код
роботи

1
4
2
2
5
1
3
6
3
2

Відпрац.
год.

100
215
180
200
100
125
185
164
220
200

1689

Нарах.,
грн

200,00
813,75
450,00
525,00
400,00
250,00
562,50
738,00
720,00
345,00

5004,25

Податки
N1
24,00
97,65
54,00
63,00
48,00
30,00
67,50
88,56
8Є.40
41,40

600,51

N2
(0,80
40,69
22.50
26,25
20,00
12,50
28,13
36,90
36,00
17,25

250,21

N3
6,00

24,41
13.50
15,75
12,00

7,50
16,88
22,14
21,60
10,35

150,13

МИ
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10,35
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Разом до
видачі,
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154,00
626.59
346,50
404,25
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568,26
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Тарифна ставна і і Розмір податку

Найменування
роботи

Складання
Ремонт
Монтаж
Тестування
Настроєння
Регулювання

Код роботи

1
2
3
4
5
6

_Тар_иф,
грн. /год.

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

Вид податку

Прибутковий податок
Пенсійний фонд
Фонд соц. страхування
Фонд безробіття

Податок,
%

12
5
4
3

б
Рис. 2.163. Підсумковий документ розрахунку зарплати

співробітників АТ «Прометей»:
а — Аркуш 1; б — Аркуш 2

Сортування записів основної таблиці за алфавітом.
Ця процедура починається з виділення даних, що підляга-
ють сортуванню, тобто В4:К13. Здійснюється вона за допо-

могою кнопки ІЯЙ1. («Сортировка по возрастанию»). При
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цьому ключем сортування за умовчання призначається
перше поле виділеного діапазону, тобто «Прізвище». Ре-
зультат сортування очевидний.

Сортування записів таблиці за одним і двома ключа-
ми. Сортування починають із виділення діапазону комі-
рок В4:К13. Далі командою Данньїе—Сортировка, що ак-
тивізує вікно «Сортировка диапазона» (див. рис. 2.93), іден-
тифікуються поля-ключі сортування «по подписям» або
«по обозначениям столбцов», а також вибираються ключі
та вигляд сортування. Результати сортування за зростан-
ням ключа К, а також ключів Е і Р наведено на рис. 2.164
та 2.165, відповідно.

' ' А 8 б В , 6 Р І Ь Й Н „ ^ ^ -1 к

Ш:;: Розрахунок зарплати епіеробітнцміе АТ "ПРОМЕТЕМ"

2 ж
3.
4. 1
І 2
б 3
7 4

5 Цч
9 6
»_-І
«_|І
тг- 9
1І 10
1«

Прізвище

Антонов С С.
Бондаренко Р А
Плоткін В. І
Климнюк 0 Л.
Іванов Б Б
Ільін О Б
Петров БО
Богун І С.
Федьчо В В
Омельченко М А

Усього

Табельний
номер

7685939473
3806743219
6597458679
3793657418
9874526790
7987655674
5558777432
6859350756
6738885923
5849357332

Код
роботи

1
1
2
5
2
2
3
3
6
4

Зідпрац
год.

100
125
200
100
180
200
185
220
164
215

1689

Нарах ,
грн
200.00
250 00
345,00
400,00
450,00
525,00
562,50
720,00
738,00
813,75

5004,26

Податки
N1
24,00
30,00
41.40
48,00
54,00
63.00
67,50
16,40
88.56
97,65

600,51

N2
(0,00
12,50
17.25
20,00
22,50
26,25
28,13
36,00
36,90
40,69

250,21

N3
6,00
7.50

10.35
12,00
13,50
15,75
16,88
21,60
22.14
24,41

150,13

N4
6,00
7,50

10,35
12,00
13,50
15,75
16,88
21,60
22,14
24,41

150,13

Разом до
видачі,

грн.
154,00
192,50
265,65
308,00
346,50
404,25
433,13
554,40
568,26
626,59

3853,27

Рис. 2.164. Результат сортування за зростанням ключа К

А б С" 0 Є , Р^ ^ Є Н в 1: Л К
::іІй;: Розрахунок зарплати співробітників АТ "ПРОМЕТЕМ"
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Прізвище

Антонов С С.
Климнкж 0 Л
Бондаренко Р А
Федько В. В.
еаксв Б. Б

Петров В. 0.
Плоткін В. І.
Ільін О Б
Омельченко М А.
Богун 1 С.

Усього

Табельний
номер

7685939473
8793657418
8856743219
6738885923
9874526790
5558777432
6597458679
7987655674
5849357332
6859350756

Код
роботи

1
5
1

6
2
3
2
2
4
3

ВІдпрац
год.

100
100
125
164
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185
200
200
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грн

200,00
400.00
250.00
738.00
450,00
562,50
345,00
525,00
813,75
720,00

5004.25

Податки
N1
24,00
48,00
30,00
88,56
54,00
67,50
41,40
63,00
97,65
86,40

600.51

N2
10,00
20,00
12,50
36,90
22,50
28,13
17,25
26,25
40,69
36,00

250,21

N3
6,00

12,00
7,50

22,14
13,50
16,88
10,35
15,75
24,41

21,60
150,13

N4
6,00

12,00
7,50

22,14
13,50
16,88
10,35
15,75
24,41
21,60

150,13

Разом до
видачі,

грн.

1 54,00
308,00
192,50
568,28
346.50
433,13
265,65
404,25
626,58
554.40

3853,27

Рис. 2.165. Результат сортування за зростанням ключів Е і Р

Графічне подання табличних даних. У графічній
формі доцільно подавати параметри, значення яких є по-
рівнянними. У таблицях на рис. 2.164 і 2.165 такими
параметрами е 2 та К. Процедуру починають із виділен-
ня несуміжних діапазонів даних, що підлягають відо-
браженню (С4:С8, Г4:Г8, К4:К8), й активізації Майстра
діаграм командою Данньїе—Форма або за допомогою
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кнопки рШ. Далі виконуються відомі кроки Майстра
діаграм.

П р и м і т к а
Несуміжні діапазони комірок виділяють за допомогою кла-
віші <СЬг1>. Для збільшення наочності діаграм розміри діа-
пазонів скорочують.
Об'ємну гістограму, що показує співвідношення між на-

рахованою та виданою зарплатою працівників АТ «Про-
метей», зображено на рис. 2.166.

Зарплата працівників

800.00
700.00
600,00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

0,00
АнтоновСС ЮшмнюкОЛ. Бондаренко Федько В.В

РА

Прізвище
Ш Нараховано, гри.

Я Разом до видачі, грн

Рис. 2.166. Об'ємна гістограма «Зарплата працівників»

Нарешті, на рис. 2.167 показано кругову діаграму з
висунутими сегментами, що відображає реальну зарплату
працівників, а на рис. 2.168 — стовпцеву гістограму, яка
демонструє співвідношення між різними видами нарахо-
ваних податків.

Зарплата до видачі, грн.

404,25 1511'00 308.00

265,65

433,13

192,50

346,50 568,26

ЕЗАнтонов С.С.

ВКлимнюкО.Л.

ПБондаренко Р.А.

ОФедько В.В.

• Іванов Б.Б.

0 Петров 8.О.

ИЛлоткін В.І.

ПІльїн О.Б.

Рис. 2.167. Кругова діаграма «Зарплата до видачі, грн.»
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Амтонов С.С. Кпимнюк О.Л. Бондаренко Федько В.В. Іванов Б.Б.
Р.А.

Прізвище

Рис. 2.168. Стовпцева гістограма нарахування податків

2.3. СУБД Місгозоїі Ассезз
Загальна характеристика СУБД

Під час розв'язання прикладних задач зазвичай дово-
диться реалізовувати алгоритми оброблення масивів да-
них. Останні мають вигляд не однорідних множин число-
вих значень або текстів, а важливих структурних відно-
шень між елементами даних. У загальних рисах це можуть
бути дво- або Л^-вимірні масиви.

Нижче наведено кілька визначень, пов'язаних зі струк-
турними відношеннями між даними.

Дані — факти та Ідеї, подані у формалізованому вигляді для оброб-
лення за допомогою певного процесу (алгоритму) або для переда-
вання.

Структура даних — сукупність правил й обмежень, які відобража-
ють зв'язки, що /снують між окремими частинами даних. Визнача-
ється користувачем і залежить від конкретного завдання.

База даних — сукупність взаємопов'язаних даних (файлів), призна-
чених для спільного застосування.

Система управління базами даних (СУБД) — комплекс програм,
як/ забезпечують взаємодію користувача з базою даних.

За допомогою СУБД:
• створюють бази даних;
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• заносять, корегують і вилучають дані;
• упорядковують дані;
• вибирають дані, що відповідають заданим критеріям;
• оформляють вихідні дані і т. ін.
Сукупність СУБД і бази даних — це банк даних. До

переваг підходу, який ґрунтується на понятті банку даних,
належать:

• задоволення інформаційних потреб різних типів ко-
ристувачів;

• вірогідність і несуперечливість інформації, що збері-
гається;

• санкціонований доступ до даних;
• адаптація інформаційної моделі до змін предметної

сфери;
• видавання інформації у формі, встановленій корис-

тувачем;
• одноразове введення даних і багаторазове їх вико-

ристання;
• можливість уникнути надмірності даних, що збері-

гаються, і т. ін.
Недоліком цього підходу є велика ємність необхідної

пам'яті ПК.
Кожна база даних містить інформацію про певний

клас об'єктів. Сукупність таких об'єктів називається
предметною сферою бази даних (наприклад, сукупність
даних про працівників фірми, відомості про вироби на
складі, відомості про транспортні засоби автопідприєвд-
ства тощо).

Інформація про об'єкти предметної сфери, подана в різ-
них документах, утворює модель предметної сфери (карт-
ки обліку кадрів, картки складського обліку, накладні, жур-
нали обліку транспортних засобів та ін.).

Опис цих документів (назви документів, їх полів; зв'яз-
ки між ними) називається схемою відношень.

Найпопулярнішими серед настільних систем є СУБД,
які підтримують реляційну модель даних.

Реляційна модель даних

Подання інформації у вигляді таблиці, що складаєть-
ся із заданих колонок, які розташовуються у певному
порядку зліва направо, в математиці називається відно-
шенням. Звідси і назва моделі — реляційна (англ.
геїаііоп — відношення). Структура таблиці характери-
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зується сукупністю її стовпців. У кожному рядку табли-
ці містяться дані про один об'єкт бази даних (наприклад,
про виріб на складі, працівника фірми, транспортний за-
сіб тощо). У базі даних кожна таблиця визначається су-
купністю її стовпців і рядків. Кожен рядок таблиці має
тільки одне значення зі стовпця.

Стовпець відповідає певному елементу даних — атри-
буту, який є найпростішою структурою даних і відобра-
жає властивість певної суті. Наприклад, прізвище, ім'я, по
батькові студента, номер залікової книжки, оцінка з ін-
форматики та комп'ютерної техніки, історії, математики
і т. ін. є атрибутами суті «студент». Кожний стовпець по-
винен мати ім'я відповідного елемента даних (атрибута).
Один або кілька атрибутів, значення яких однозначно іден-
тифікують рядок таблиці, є ключем таблиці.

Кожне поле може мати один із таких типів: символ,
рядок, числа різних форматів, дата, час, вибір із певного
набору даних та ін.

Кінцева множина атрибутів, що визначають суть, є схе-
мою відношень.

Відношення — кінцева множина записів, складених із допустимих
значень атрибутів схеми відношень.

Важливою вимогою до відношень реляційної моделі є
нормалізація даних, поданих у табличній формі. Від по-
чатку нормалізована таблиця містить рядки, в яких для
кожного атрибута є тільки одне з можливих значень.

Сукупність нормалізованих відношень, логічно взаємо-
пов'язаних і таких, що відображають певну предметну сфе-
ру, утворює реляційну базу даних. Основу цієї моделі ста-
новлять двовимірні таблиці, які мають такі властивості:

• кожний елемент таблиці є елементом даних;
• кожний стовпець таблиці має унікальне ім'я;
• усі стовпці в таблиці однорідні, тобто їх елементи

однотипні. Це можуть бути числа, тексти, дати, ло-
гічні значення, графічні об'єкти тощо;

• у таблиці не повинно бути однакових рядків;
• рядки повинні мати однакову довжину, а їх поля

бути різнорідними і взаємопов'язаними;
• порядок проходження рядків і стовпців довільний.
Реляційною таблицею можна подати, наприклад, відо-

мості про студентів, які навчаються у вищому навчально-
му закладі (табл. 2.10).

Отже, реляційні таблиці будують за домовленістю, тоб-
то за певним критерієм структурування. Необхідність та-
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Таблиця 2.10

№
з/п

1

2

3

4

п

Прізвище

Акимов

Морозов

Артемов

Бойко

Шевченко

Ім'я

Руслан

Герман

В'ячеслав

Наталія

Андрій

По батькові

Павлович

Леонідович

Якович

Юріївна

Іванович

Номер
залі-
кової

книжки

01102

01231

01044

01056

...

01076

Група

111

111

112

113

118

Дата на-
родження

01.01.80

15.03.81

17.08.80

22.08.81

11.01.80

кого структурування зумовлена прагненням системати-
зувати величезні масиви даних й автоматизувати пошук і
селекцію їх компонентів.

Поняття бази даних пов'язане здебільшого з ком-
п'ютерною технікою. Фактично база даних — це систе-
ма збереження та оброблення реляційних таблиць. У
ній стовпці називаються полями, а рядки — записами.
Запис — це сукупність логічно пов'язаних різнотипних
полів, а поле — елементарна одиниця структури бази
даних. Характеристиками поля є ім'я, тип, довжина, точ-
ність та ін.

Для ідентифікації і пошуку записів у базі даних вико-
ристовуються первинний (простий чи складений) та вто-
ринний ключі. Перший — це одне чи кілька полів, що
однозначно ідентифікують будь-який запис, другий — та-
ке поле, значення якого може повторюватися в кількох
записах одночасно. На рис. 2.169 первинним ключем є
«Код виробника» таблиці «Виробник», а вторинним — по-
ле «Код виробника» у пов'язаній таблиці «Товар». Пер-
винний ключ може призначатися системою або користу-
вачем, складений — тільки користувачем.

Найпростішу базу даних, що складається з однієї таб-
лиці, можна створювати, наприклад, за допомогою таблич-
ного процесора Місгозої; Ехсеї 2000 (див. підрозділ 2.2).
Фактично це навіть не база даних, а звичайний список.
Реальна ж реляційна база даних містить багато пов'яза-
них між собою таблиць і може оброблятися тільки засоба-
ми СУБД.

Подання бази даних кількома таблицями не тільки
спрощує технологію їх оброблення, а й унеможливлює не-
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санкціонований доступ користувачів до закритої для них
інформації. В умовах комерціалізації стосунків клієнтів
ця обставина часто є вирішальною.

На рис. 2.169 показано приклад бази даних, що міс-
тить інформацію про товари, в якій використано реляцій-
ну модель предметної сфери.

Код товару

Рис. 2.169. Приклад бази даних для реляційної моделі

У таблицях цієї реляційної бази даних є тільки атри-
бути відповідних об'єктів: «Виробник» (код виробника, йо-
го найменування, адреса і банківські реквізити), «Товар»
(код товару, найменування, ціна за одиницю, код виробни-
ка товару), «Покупець» (код покупця, найменування по-
купця, його адреса і банківські реквізити), «Договір» (но-
мер договору, дата, код покупця, код товару, кількість то-
вару за договором). На зв'язках між таблицями зазначено
зовнішні ключі.

Система управління базами даних реляційного типу,
як правило, підтримує чотири типи зв'язків між таблиця-
ми: «один-до-одного», «один-до-багатьох», «багато-до-од-
ного» і «багато-до-багатьох».

Зв'язок «один-до-одногоь (1:1) передбачає, що кожний
запис однієї таблиці відповідає тільки одному запису ін-
шої таблиці. Прикладом такого зв'язку можуть бути від-
ношення між записами таблиць «Відомості про співробіт-
ників» і «Професійні відомості» (рис. 2.170).

Тут кожному запису таблиці А відповідає тільки один
запис таблиці В, і навпаки. Зв'язок між таблицями під-
тримується за допомогою збіжних полів «Табельний но-
мер». Найменування їх може бути різним, але значення
для кожного запису має бути однаковим.

При зв'язку «один-до-багатьох» (1:М) одному запису
таблиці А відповідають кілька записів таблиці В. При цьо-
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Таблиця А
Відомості

про співробітників

Таблиця В
Професійні

відомості

№
з/п

1

2

3

4

Ь

6

7

Найменування

Табельний номер

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата народження

Адреса

Телефон

Фотографія

Примітки

Зв'язок
1:1

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Найменування

Табельний номер

Посада

Зарплата

Рейтинг

Дата прийняття
на роботу

Категорія

Примітки

Рис. 2.170. Приклад зв'язку «один-до-одного»

му кожний запис таблиці В пов'язаний не більше як з
одним записом таблиці А.

Зв'язок цього типу є найпоширенішим. Як приклад
можна навести відношення між записами таблиць «Клі-
єнти» і «Замовлення», яке підтримується збіжним клю-
чем «Код клієнта» (рис. 2.171). У таблиці «Замовлення»
можуть міститися одне або кілька замовлень, зроблених
одним клієнтом. Замовлення може й не бути.

Таблиця А
Клієнти

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Найменування

Код клієнта

Прізвище, ім'я,
по батькові

Телефон

Місто

Адреса

Підприємство

Примітки

Зв'язок
1:М

Таблиця В
Замовлення

№
з/п

1

2

3

4

Ь

6

7

Найменування

Код клієнта

Код товару

Дата замовлення

Замовлено, шт.

Дата продажу

Продано

Примітки

Рис. 2.171. Приклад зв'язку «один-до-багатьох»
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Ще одним прикладом зв'язку «один-до-багатьох»
(1:М) може бути відношення об'єктів таблиць «Виробник»
і «Товар» (див. рис. 2.169). Тут одному виробнику відпо-
відає кілька різних товарів.

Зв'язок «багато-до-одного» (М:1) є зворотним щодо по-
переднього. Цей зв'язок є характерним для відношення
між таблицями «Замовлення» і «Клієнт» або «Товар» та
«Виробник».

Зв'язок «багатпо-до-багатьох» (М:М) реалізується, ко-
ли між записами двох таблиць А і В одночасно підтриму-
ються відношення вигляду (1:М) і (М:1). Як приклад мо-
жна навести таблиці «Постачання товару» та «Замовлен-
ня клієнтів» (рис. 2.172).

Таблиця А
Постачання товару

Таблиця В
Замовлення клієнтів

№
з/п

1

2

3

4

5

6

Найменування

Код підприємства

Код товару

Ціна

Мінімальна
партія

Термін
постачання

Примітки

Зв'язок
М:М

№
з/п

1

2

3

4

5

6

Найменування

Код клієнта

Код товару

Ціна

Кількість

Дата
постачання

Примітки

Рис. 2.172. Приклад зв'язку «багато-до-багатьох»

У цій схемі зв'язків на кожний товар може бути кіль-
ка замовлень, і кожний товар може виготовлятися більше
як одним підприємством.

Етапи роботи з базою даних

Робота з базою даних має кілька основних етапів.
Побудова моделі даних предметної ділянки, внаслідок

чого на підставі основних її документів розробляється ін-
формаційно-логічна модель даних.

Визначення структури бази даних, коли на підставі
розробленої інформаційної моделі проектується струк-
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тура таблиць відповідно до реквізитів різних докумен-
тів, тобто визначається склад полів таблиць, у тому чис-
лі ключових. Для кожної з таблиць задають кількість
атрибутів, типи даних і зв'язку, а для кожного атрибу-
та — унікальний ідентифікатор (ім'я атрибута), тип і
формат даних.

Конструювання таблиць, внаслідок чого спроектовані
таблиці створюються за допомогою різних засобів СУБД.

Створення схеми зв'язків між таблицями на підставі
розробленої на першому етапі інформаційно-логічної схе-
ми бази даних.

Введення даних до таблиць (завантаження бази да-
них) на підставі даних документів-джерел; під час уведен-
ня даних може виникнути необхідність модифікувати таб-
лицю (змінити склад атрибутів, тип полів, формат даних
тощо).

Ведення бази даних, що передбачає виконання опе-
рацій для підтримання бази даних в актуальному стані,
тобто:

• доповнення бази даних новими таблицями у зв'язку
з появою нових документів предметної ділянки;

• вилучення таблиць, якщо вони зайві (ця дія має ви-
конуватися з особливою обережністю через наявність
зв'язків між документами);

• зміна записів, тобто корегування даних у разі по-
треби.

У процесі ведення бази даних їх можна сортувати за
заданим ключем (ключами) або фільтрувати через спеці-
альний засіб селекції СУБД — за запитом (диегу). Кри-
терій запиту задає користувач, а система перебирає всі за-
писи і відбирає ті з них, які йому відповідають.

Для надання початковій базі даних необхідної форми
СУБД дають користувачеві змогу розробляти звіт (герогі),
тобто засоби для виконання таких завдань:

• розміщення та оформлення взятих із бази даних ві-
домостей;

• підрахунку сум, відсотків та ін.;
• оформлення ділової графіки і т. п.
Для швидкого встановлення зв'язку між таблицями

є можливість індексувати поля посилань у пов'язаних
даних завдяки індексу (іпйех), що має вигляд окремого
файла. Ідеальними індексними полями, які називають
ключами (Ісеу), є унікальні в кожному записі поля (та-
бельний номер, шифр виробу, ідентифікаційний номер
тощо).
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Загальна характеристика СУБД МісгозоЇЇ Ассезз

Місгозоїі Ассезз 2000 є 32-розрядною СУБД нового по-
коління, що входить до складу МісгозоЙ О££ісе 2000 і пра-
цює в середовищі ^Уіпсіомуз 98 (2000). Для роботи М8 Ассезз
необхідно мати процесор не нижчий за 486 ВХ/66 з єм-
ністю оперативної пам'яті не меншою 8 Мбайт.

У СУБД М8 Ассезз підтримується реляційна модель
даних. Вона орієнтована на роботу з таблицями баз даних,
формами, запитами, звітами, сторінками, макросами, мо-
дулями.

Таблиці баз даних користувач створює для збережен-
ня даних, які стосуються об'єктів предметної ділянки.

Форми призначені для введення, перегляду та корегуван-
ня взаємопов'язаних даних у базі в зручному вигляді, який
може відповідати звичайному вигляду документа. Форми
також використовують для створення панелей керування.

Запити користувач створює для вибору потрібних даних
з однієї або кількох взаємопов'язаних таблиць. Запит може
формуватися за допомогою запитів за зразком (С£ВЕ — <3иегу
Ву Ехатріе) або за допомогою структурованої мови запитів
(8<ЗЬ — Зігисідігесі (^иегіез Ьап£иа£е). Запит дає змогу та-
кож відновити, вилучити або додати дані в таблицю чи на
підставі вже існуючих таблиць створити нові.

Звіти призначені для формування вихідного документа,
що виводиться, як правило, на друкування.

Сторінки — для створення \УеЬ-сторінок спеціально-
го типу, що забезпечують перегляд і роботу з базами да-
них з Інтернету чи Інтранету.

Макроси містять опис дій, які мають бути виконаними
у відповідь на певні події. Кожна дія реалізується макро-
командою.

Модулі містять програми, складені мовою Уізиаі Вазіс,
які користувач розробляє для реалізації нестандартних
процедур під час створення додатків. Уізиаі Вазіс — це
наочний графічний засіб об'єктоорієнтованого програму-
вання.

Під час роботи з названими об'єктами безліч Майстрів
М8 Ассезз допомагають користувачеві виконати роботу,
не вдаючись до конструювання. Майстри дають змогу ство-
рювати одну з типових баз даних, нові форми, запити, зві-
ти, аналізувати таблиці баз даних і т. ін.

Після запуску системи управління базами даних Місго-
зой Ассезз на екрані дисплея з'являється вікно МісгозоІІ;
Ассезз, показане на рис. 2.173.
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Кнопка системного
меню

Рядокзаголовка
Рад ок меню

Властивості

Закрити

Розгорнути

Згорнути

\

РИС. 2.173. ВІКНО МІСГ050ЙАССЄ55

Вікно за своєю структурою відповідає прийнятим в
ОС Л¥іпсІол¥8 правилам оформлення і має такі основні еле-
менти:

• рядок заголовка, який містить кнопку викликання
системного меню заголовка з ім'ям додатка, кнопки
мінімізації («Свернуть»), максимізадії («Развер-
нуть») і закривання («Закрить») вікна;

• рядок меню, що містить команди для виконання різ-
них операцій;

• стандартну панель інструментів, а також панелі
інструментів для виконання робіт у кожному з ре-
жимів бази даних;

• робоче поле М8 Ассезз;
• рядок станів, у якому в разі готовності Ассезз може

прийняти команду користувача, про що видається
повідомлення («Готово»).

Головне меню М8 Ассезз має ієрархічну структуру і
включає сім спадних меню другого рівня — від меню Файл
до меню Окно та Справка (рис. 2.174).
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.Я*** &1?. ЗетЗЕ** ...5&*** З*1*1

Рис. 2.174. Головне меню М5 Ассезз

На відміну від попередніх версій у Місгозоїі; Ассезз
2000 користувач вибирає спосіб відкривання меню. Вибір
здійснюється в списку «Зффект при виводе меню» вклад-
ки «Параметри» діалогового вікна «Настройка».

Є такі способи розгорнення меню: «Нет», «Случайньш
вьібор», «Развертьівание» і «Соскальзьівание». «Нет» —
це відомий спосіб відкривання клацанням мишею на від-
повідному меню. «Развертьівание» — це спосіб, при яко-
му меню розгортається згори вниз у вигляді списку, що
розкривається, а при способі «Соскальзьівание» — почи-
наючи з верхнього лівого кута. Для випадку, коли меню
необхідно відкривати кожний раз по-різному, передбача-
ється «Случайньш вьібор».

Структуру меню визначають такі режими роботи
Ассезв:

• режим «Конструктора», коли створюються і моди-
фікуються об'єкти бази даних;

• режим запуску, в якому можна виконувати деякі
операції, не відкриваючи бази даних;

• режим виконання, коли відображаються вікна об'-
єктів бази даних.

Меню Файл

Це меню дає змогу виконувати початкові і завершаль-
ні операції з базою даних. Воно містить команди, через
які запускають процес створення нової бази даних або від-
кривають існуючу, копіюють дані з інших баз або встанов-
люють із ними зв'язок, переглядають об'єкти бази перед
друкуванням і друкують їх, зберігають базу даних й за-
кривають її (рис. 2.175).

Командою Создать усім базам даних, які створюються,
автоматично дається системне ім'я «База данньїх АГ», де
N — кількість відкритих баз даних у поточному сеансі
роботи. При збереженні файлів на магнітних дисках або їх
закритті такі імена за запитом системи замінюються на
більш інформативні. Це звичайно робиться без вказування
розширення .ІшіЬ, яке характерне для файлів Ассезз.

Через команду Открьіть на екран монітора виводиться
діалогове вікно, в якому вибирають ім'я файла, що відкри-
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вається. Імена відкритих файлів розміщуються в нижній
частині меню Файл, що надалі спрощує процедуру звер-
нення до них.

О
СІг Цпфмгь»,

^ яра?-.: ".ад .V

Свойствабазьіданньїх

Рис. 2.175. Спадне меню Файл

Активізувавши команду Параметри страницьі, вста-
новлюють розміри друкованої сторінки та її полів, центру-
ють дані, що друкуються, по горизонталі й вертикалі, ви-
бирають масштаб друку і варіант орієнтації сторінок
(книжкова або альбомна). Крім того, задають якість дру-
ку і визначають порядок нумерації сторінок.

Команди меню Файл, як й інші пункти меню М8 Ассезз,
як правило, вибирають ідктивізують за допомогою миші.
Однак будь-яку команду можна виконати одночасним на-
тисненням клавіші <А11;> і клавіші символу, підкресле-
ного в назві команди, наприклад: <А11+а>, <А11;+о>,
<А1і;+2> і т. д. На практиці часто використовують коман-
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ди Создать, Открьггь, Сохранить та Печать, які дублю-
ються однойменними кнопками панелі інструментів, а та-
кож комбінаціями клавіш <С1;г1+К>, <С1;г1+О>, <СІг1+8>
і <СМ+Р>, відповідно. При цьому викликати меню Файл
не треба. Всі його команди позначено символом «>», яким
активізують однойменне меню третього рівня з відповід-
ним набором команд.

Меню Правка

Забезпечує редагування різних об'єктів бази даних, а
також зв'язок середи М8 Ассезз з різними додатками
А^ІПСІОЧУЗ за рахунок використання технології ОЬЕ
(рис. 2.176).

Більшість команд цього
меню можна активізувати за
допомогою клавіш швидкого
керування. Призначення цих
команд очевидне.

Утім, деякі команди ма-
ють свої особливості. Так,
команда Отменить создание
відміняє останню оборотну
операцію; при цьому ім'я
команди залежить від виду
виконаної з базою даних ро-
боти (Отменить ввод, Отме-
нить удаление, Отменить соз-
дание тощо). Якщо такі ро-
боти не виконувалися, то
команда вказує на неможли-
вість процедури скасування.

ОеІ
Удашгь строки

Рис. 2.176. Спадне меню
Правка

Команда Дублировать створює копії виділених елемен-
тів і використовується для набирання однотипних елемен-
тів керування.

Меню Вид

Забезпечує переведення М8 Ассезз в режими роботи з
різними об'єктами бази даних, дає змогу вибрати спосіб
відображення значків у вікні бази даних, а також вмика-
ти/вимикати різні панелі інструментів (рис. 2.177). Зок-
рема, за допомогою цього меню керують роботою офісного
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буфера обміну, здатного зберігати до 12 різних об'єктів
(рисунків, таблиць, діаграм, фрагментів тексту і т. ін.).
Останні можна вставити на потрібне місце бази даних у
будь-якій послідовності засобами спеціальної інструмен-
тальної панелі «Буфер обмена». Для копіювання і встав-
лення кількох об'єктів необхідно:

• виділити об'єкт для копіювання;
• активізувати команду Панель инструментов—Буфер

обмена з меню Вид;
• на панелі інструментів «Буфер обмена» клацнути ми-

шею на кнопці «Копировать».

Рис. 2.177. Спадне меню Вид

Меню Вставка

Під час роботи з різними об'єктами бази даних склад
команд цього меню може бути різним. При початково-
му завантаженні бази даних воно включає команди,
що забезпечують конструювання основних її об'єктів
(рис. 2.178).
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Командами Автоформа і Автоотчет автоматично ство-
рюють форми або звіт на підставі вибраної таблиці або
запиту.

Цй' Двгоотчег

Рис. 2.178. Спадне меню Вставка

Меню Сервис

Засобами цього меню проводяться: автоматичний кон-
троль правопису, вибір і активізація різних Майстрів-
програм та програм-настроєнь М8 Ассезз, захист вмісту
баз даних від несанкціонованого доступу, настроєння та
встановлення параметрів системи перед початком її робо-
ти, створення макросів і нових панелей інструментів тощо
(рис. 2.179).

Якщо у попередніх версіях Ассезз для економії місця
на жорсткому диску необхідно було активізувати коман-
ду цього меню Служебнме программьі—Сжать базу дан-
ньіх, то МісгозоЙ Ассезз 2000 під час закриття бази даних
стискує всі файли автоматично.

Меню Окно

У СУБД М8 Ассезз використовується богатовіконний
інтерфейс, що дає змогу одночасно відкрити і завантажи-
ти кілька об'єктів бази даних. Кожний об'єкт відобра*
жається в окремому вікні. Відкрите вікно з документом,
що редагується у цей час, звичайно називають актив-
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Настройка,.

Рис. 2.179. Каскадне меню Сервис

ним. Ім'я такого документа розміщується в заголовку
вікна редактора. Керувати вікнами слід командами ме-
ню Окно (рис. 2.180).

Кадри: база данньіх .'
: тййлица

Рис. 2.180. Спадне меню Окно

Команди з цього меню дають змогу змінювати поря-
док відображення вікон на екрані монітора.
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Меню Оправка

Через команди цього меню отримують різні довідки
про особливості роботи з об'єктами бази даних (рис. 2.181).

Рис. 2.181. Меню Справна

Зокрема, командою Показать помощника (Скрьіть по-
мощника) викликають (вилучають) значок помічника на ек-
рані. Надзвичайно корисною програмою Ассезз 2000, особ-
ливо для початківця, є команда Что зто такое?, яка дає змогу
встановити найменування та призначення всіх команд-кно-
пок і об'єктів, що розміщені в основному вікні системи.

Команда ОШсе на XVеЬ дає змогу з'єднатися з ^еЬ-
вузлом корпорації МісгозоЙ, що містить обновлювані ві-
домості про додатки ОШсе, а команда Найти й устра-
нить... — виявити й усунути неполадки в системі М8 Ассезз
2000 через однойменне діалогове вікно.

Команда О программе забезпечує виведення інформа-
ції про програму М8 Ассезз 2000 і встановлену на певно-
му комп'ютері операційну систему, а також інформує про
те, як зв'язатися зі службами технічної підтримки про-
грамних продуктів Місгозой ІпІегпаИопаІ.

Створення баз даних і таблиць

М8 Ассезз підтримує два способи створення баз даних:
• створюється порожня база, а потім у неї додаються

таблиці, форми, звіти й інші об'єкти;
• вибирається одна зі стандартних баз М8 Ассезз, усі

об'єкти якої створюються одночасно за допомогою
спеціального Майстра.

Перший спосіб є зручним та гнучким, але трудоміст-
ким, оскільки тут кожний об'єкт бази даних визначається
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окремо і вручну. Другий спосіб прискорює процедуру ство-
рення бази даних, і часто саме йому віддають перевагу.
Незалежно від способу створення бази даних користувач
у будь-який час може змінити і розширити її вручну.

Створення порожньої бази даних

Створення порожньої бази даних розпочинається з
команди меню Файл—Создать базу данньїх, яка викликає
на екран діалогове вікно «Создание» з двома вкладками —
«Общие» та «База данньїх» (рис. 2.182).

Просистр

Отмена

Рис. 2,182. Діалогове вікно створення порожньої бази даних
із вкладкою «Общие»

Вкладка «Общие» забезпечує створення нової порож-
ньої бази даних, у вкладці «БазьІ данньїх» вибирають ба-
жаний зразок бази, а потім створюють її за допомогою
Майстра.

Після вибору вкладки «Общие» у вікні з'являються та-
кі значки: «База данньїх» — для створення нової бази да-
них; «Страница доступа к данньїм» — для створення Л^/еЬ-
сторінок спеціального типу, що забезпечують перегляд і ро-
боту з базами даних у комп'ютерних мережах; «Проект
(существующая база данньїх)» і «Проект (новая база дан-
ньїх)» дають змогу створити проект-додаток користувача,
що працює з базою даних, розташованою на ЗО^Ь-сервері.



482 Основні додатки до \№пс!оі«з

Командою ОК при виділеному значку «База данньїх»
активізується діалогове вікно «Файл новой базьі данньїх»
(рис. 2.183), за допомогою якого вибирають папку для роз-
міщення бази даних і задають її ім'я. Ім'я бази (файла),
наприклад «Кадри», вводять до вікна «Имя файла» без
розширення, оскільки тип файла («БазьІ данньїх МісгозоЙ
Ассезз») призначається системою за умовчання. Файлам
бази даних присвоюється розширення

Дапка: [СІ Вам дяиах X

Рис. 2.183. Вікно «Файл новой базьі данньїх»

П р и м і т к а
Структура вікна, показаного на рис. 2.183, аналогічна струк-
турі вікон «Создание документа» в додатках \Уогс1 та Ехсеї.

Далі командою Создать відкривається вікно «Кадри:
база данньїх» (рис. 2.184).

У ньому в розділі «Об'ьектьІ» вертикальним рядом
кнопок представлено всі об'єкти, які можна створити в
базі даних: таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макро-
си і модулі. Після натиснення такої кнопки в робочому
полі вікна відображається список об'єктів зазначеного
типу.

Об'єкти різних типів можна об'єднувати в групи, що
представлені в розділі «ГруппьІ». Групи дають змогу у
великих базах даних об'єднувати об'єкти однієї теми. У
вихідному стані в цьому розділі є тільки одна група —
«Избранное».

1
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X \ ~а >Щ

Создание таблиць) с помащьм мастера

Согданме тайлиць) герем евща данньи

Рис. 2.184. Вікно порожньої бази даних
«Кадри: база данньїх»

Створення бази даних за допомогою Майстра

Під час активізації вкладки «БазьІ данньїх» у полі вікна
«Создание» (див. рис. 2.182) відображається список на-
явних у Місгозоіі; Ассе88 зразків баз даних (рис. 2.185).

Потрібний зразок бази даних, наприклад «Основньте
фондьі», вибирають зі списку і запускають Майстра бази
(клацанням мишею на кнопці «ОК»). Далі слід активізу-
вати вже відоме вікно «Файл новой базьі данньїх»
(рис. 2.183), а в ньому — вибрати папку для розміщення
бази даних і задати її ім'я. Потім командою Создать на
екран викликають чергове вікно «Создание баз данньїх»
(рис. 2.186) із повідомленням Майстра про характер ін-
формації, що зберігатиметься в базі, яка створюється.

У нижній частині вікна є ряд кнопок керування, які
дають змогу:

• перервати роботу Майстра («Отмена»);
• повернутися до попереднього або перейти до на-

ступного кроку роботи Майстра («<Назад» чи «Да-
лее>»);

• запустити Майстра на створення бази даних із уста-
новленими параметрами («Готово»).
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фиеи заказав

Проекти РаоседьІ Ресурси

Рис. 2.185. Діалогове вікно створення бази даних
із вкладкою «Бази данньїх»

к "Осиоввме фонда?5уд«г сядаржвтьі

- Сведеміяій основних фондах

Рис. 2.186. Вікно створення бази даних із повідомленням
про зміст бази

Командою Далее> на екран знову викликають вікно
«Создание баз данньїх», у якому міститься список полів
вибраного зразка таблиці бази даних (рис. 2.187).

У цьому вікні є два списки полів. Перший — це спи-
сок можливих таблиць бази даних, а другий — список
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Создание без данньїх

Для аабрвнввй 6азь< данньк некветрье поля яапяются ойязвтельньв*ь Показавнме

Таблнцм базм длнамж
юшшшітаиидДДІЬИІІЬИЛс

ТипьІ фондое
Журнал снижеиив стомюсти
Журнал зксплуатации фондов
Состояние
Сведения о сотрудниках
Сеедения об отделах
Сведения о продавцах

Повятайпяам:

Р Код фондов
і?!
І7 Код сотрудника
|7 Код типа фондов
)•? Код состояния
Г~ 'Сод отдела
Г" №л продавив
Г~ Оборка
VМодель

Рис. 2.187. Вікно створення баз даних зі списком таблиць і полів

полів вибраної таблиці. Вибирати поля таблиці можна за

допомогою індикативних перемикачів — [Іу!;. Розрізня-
ють поля основні та додаткові. Останні позначено курси-
вом. Деякі поля вибраної бази є обов'язковими.

Після завершення вибору полів таблиці за командою
Далее> на екрані відображається чергове вікно «Созда-
ние баз данньїх», у якому вибирають оформлення екрана
(рис. 2.188).

Протягом наступних кроків Майстра можна вибрати
оформлення звіту, що виводиться на друкування (рис. 2.189),
а також задати заголовок і рисунок-значок бази даних, на-
приклад торговий знак фірми, її транспарант, ярлик
(рис. 2.190).

На завершальному етапі роботи Майстра ще раз акти-
візується вікно «Создание баз данньїх» (рис. 2.191). За
командою Готово система переходить до створення бази
даних, що складається з таблиць із заданими полями, най-
простіших форм введення і перегляду інформації, а та-
кож найпростіших звітів.

П р и м і т к а
На будь-якому етапі роботи Майстра можна скористатися
командою Готово і таким чином обійтися без безпосеред-
нього задавання певних параметрів, які встановлюються сис-
темою за умовчання.
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І Созяание баз данньїх

Диффузньїй
Камєнь
Междумародмьій
Наждачнаябумага

ЕжМмШїшшні
Промьішленньїй
Рисовая бумага
Рисунок Суми
Стандартний
Чертеж

Оти&на < Назад Готова

Рис. 2.188. Вікно створення баз даних
(вибір оформлення вікна)

Создание баз данньїх

Деловой
Обьічньїй
Полужирньїй
Сжатьій
Спокойньїй

1 Потове

Рис. 2.189. Вікно створення баз даних
(вибір вигляду звіту)
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Созданне баз данник

Задайте шзшние БЙЬІ данньба

[Основні фонди

-Йябавиї*. рисучж ев- все Іггчєто? ч

< Млид

Рис. 2.190. Вікно створення баз даних
(вибір заголовка і рисунка баз даних)

Создание баз данник

баїьі данньк*:гюмащью гіасі'фа.

Г

< Назад і ' й£-*---

Рис. 2.191. Вікно створення баз даних
(перехід Майстра до створення бази даних)
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Створення таблиць і робота з ними

Таблиці — основа будь-якої реляційної бази даних.
У них розміщуються і зберігаються дані про об'єкти певної
предметної сфери. Дані таблиць можна зберігати, допов-
нювати, вилучати, переглядати, редагувати, а також сорту-
вати або фільтрувати за складними критеріями. Вони ви-
користовуються у формах та звітах і можуть бути подани-
ми в графічному вигляді.

Запитів, форм, звітів й інших об'єктів у базі даних може
не бути. Однак без таблиць бази даних просто не буває. Вод-
ночас таблиці не є самостійними об'єктами. Вони входять до
складу файла бази даних поруч із іншими її об'єктами.

Структура таблиць і послідовність їх створення. Будь-
яка таблиця бази даних має унікальне ім'я і складається з
кількох рядків та стовпців, її структура визначається ха-
рактером тих функцій, які має виконувати база. На цій
підставі задаються поля таблиці та призначаються їхні
властивості.

На рис. 2.192 показано варіанти структури таблиці —
«Співробітники», «Штат» і «Проекти», — що дають змо-
гу організувати пошук інформації за різними ознаками,
кодами та іншими ключами.

Для створення структури таблиці необхідно відкрити
потрібну базу даних (Файл—Открьіть базу данньїх), на-
тиснути у вікні бази даних кнопку «Таблица» розділу
«Об'ьектьІ» і в правій частині цього вікна вибрати один із
трьох режимів створення таблиці: режим «Конструктор»,
за допомогою Майстра чи режим таблиці (шляхом уве-
дення даних) — рис. 2.184. Якщо клацнути на кнопці
«Создать» панелі інструментів вікна, то у вікні «Новая
таблица», що з'явилося (рис. 2.193), можна встановити один
із можливих режимів створення таблиці.

Як бачимо з рис. 2.193, таблиці поточної бази даних
можна створювати безпосередньо («Режим таблицьі»), за
допомогою Конструктора (режим «Конструктор»), із за-
стосуванням Майстра таблиць (режим «Мастер таблиц»),
імпортом таблиць із зовнішнього файла, а також на осно-
ві пов'язаних таблиць із зовнішніх файлів.

Після створення структури таблиці в одному з вибра-
них режимів їй присвоюють ім'я, і вона зберігається у по-
точній базі (рис 2.194).

П р и м і т к а
Ім'я таблиці, як й імена інших об'єктів, зберігається в самій
базі даних. Воно може бути аналогічним імені бази.
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Рис. 2.192. Варіанти структури таблиць:
а — «Співробітники»; б— «Штат»; в — «Проекти»

Новая табяица

І Режим таблицьі

Мастер таблиц
Импорт таблиц
Связь с таблицами

Рис. 2.193. Діалогове вікно «Новая таблица»
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ІСохранение

|СпІБ робітники]
Отавна

Рис. 2.194. Вікно збереження таблиці в базі даних

Нижче наведено порядок створення структури таблиць
у різних режимах роботи системи.

Створення структури таблиці в режимі «Конструктор».
Конструктор надає користувачеві багато варіантів задаван-
ня параметрів таблиці, що створюється. При його активіза-
ції (рис. 2.193) відкривається вікно «Співробітники: таб-
лица»), яке містить дві панелі (рис. 2.195).

Логический
Поле обгекта ОІЕ
Гиперссьілка
Мастер подстановок

ійаввие ив знаменне

С*бягатеяшое появ Нет

Нет
Нет
Нет

Тда
даимьк

тяяая
дамньк.

клзвмшу
П,

Рис. 2.195. Вікно «Співробітники: таблица» режиму «Конструктор»

Верхня панель дає змогу присвоїти ім'я кожному по-
лю таблиці і визначити тип даних у кожному полі, ниж-
ня — встановити властивості кожного поля.

Имя поля може мати до 64 символів; воно повинно
бути унікальним, по можливості коротким і мати інфор-
мативний характер. Тип кожного поля залежить від типу
даних, які в ньому розміщуються.
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Тип данньїх визначається значеннями, які передбача-
ється вводити до поля, і вибирається зі списку «Тип дан-
ньїх», що розкривається.

«Текстовий» — тип даних за умовчання. Максимальна
кількість символів у цьому полі не повинна перевищува-
ти 255. Потрібний розмір поля встановлюють у властиво-
сті «Размер поля».

Поле «МЕМО» — довгий текст для описів чи примі-
ток із максимальною довжиною 64 000 символів.

«Числовой» — числові дані, які використовуються в
математичних обчисленнях, при цьому конкретні варіан-
ти числового типу задають у властивості «Размер поля».

«Денежньїй» — грошові й числові дані для розрахун-
ків із точністю до 15 знаків у цілій і до 4 знаків у дробо-
вій частинах.

«Дата/время» — значення дати і часу в діапазоні від
100 до 9999 років включно.

«Счетчик» — тип даних поля, до якого для кожного
нового запису автоматично вводять унікальні числа, чис-
ла, що послідовно зростають, чи випадкові.

«Логический» — тип даних, які можуть набувати од-
ного з двох значень — Істина/Неправда.

«Поле обт>екта ОЬЕ» — поле, у якому розміщується
пов'язаний чи вставлений об'єкт (наприклад, малюнок, зву-
козапис, таблиця, діаграма і т. ін.), створений в інших до-
датках.

«Гиперссьілка» — поле з максимальною довжиною до
64 000 символів, у якому вказують шлях до файла чи ад-
ресу ПЬК. Клацання на цьому полі таблиці дає змогу пе-
рейти на відповідний об'єкт чи сторінку \¥еЬ.

«Мастер подстановок...» — вибір цього типу поля за-
пускає Майстра підстановок, за допомогою якого може бути
визначене поле зі списком постійних значень чи поле зі
списком на підставі даних полів іншої таблиці.

Описание — пояснення до кожного поля таблиці, які
формують у разі потреби.

Властивості полів відображаються в нижній панелі вік-
на «Конструктор». Елементи цієї панелі дають можливість
користувачеві задавати розмір і формат поля, маску вве-
дення даних до поля, умови значення й інші властивості.
Вміст укладки «Общие» міняється залежно від типу поля.

Створення структури таблиці, як правило, завершується
визначенням первинного ключа. Такий ключ однозначно
ідентифікує кожний запис таблиці. Первинний ключ вво-
дять командою Ключевое поле контекстного меню вибрано-
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го поля або за допомогою однойменної кнопки . Як пер-
винний ключ можна вибрати також певне поле таблиці, що
має унікальне значення. Таких полів може бути два і біль-
ше. Якщо користувач не визначає ключового поля, то систе-
ма автоматично використовує як ключове поле порядковий
номер запису, вводячи додатково поле типу «Счетчик».

П р и м і т к а
М8 Ассезз кожен раз пропонує користувачеві створити пер-
винний ключ поля, хоча його наявність у таблиці не завжди
є обов'язковою.

У режимі «Конструктор» можна створювати і зміню-
вати тільки структуру таблиць. Заповнення ж таблиць
даними виконується лише в режимах «Режим таблицм»
або «Мастер таблиц», а також у разі відкривання таблиці
чи за допомогою об'єкта бази даних, який спеціально ство-
рюється.

Після формування структури таблиці ЇЇ необхідно збе-
регти, активізувавши команду Файл—Сохранить как.... У
діалоговому вікні «Сохранение», що відкрилося, задають
місце таблиці у пам'яті (поточній або іншій базі даних), у
вікні «Новое имя» — її ім'я, наприклад «Співробітники»
(рис. 2.196).

| Сохранение

С<щ*ан$ние об-ьжтд Таблица 'СгйзроЙ...'̂  ;

|ІЇШ!Ш!НЯЯ

Кж •

|Іаблица ^д

- <Ж * \\
,

0тш$а ' І

Рис. 2.196. Вікно збереження об'єкта в базі даних

Створення таблиць у режимі «Режим таблиц». У цьо-
му режимі таблицю створюють простим, наочним і дуже
поширеним способом. Послідовність дій під час створен-
ня таблиці «Штат» така:

• у діалоговому вікні «Новая таблица» (див. рис. 2.193)
вибирають рядок Режим таблицм, внаслідок чого
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на екрані з'являється вікно «Таблицаї: таблица»
(рис. 2.197), що містить стандартну таблицю розмі-
ром 20 стовпців на ЗО рядків;
у цьому вікні системні імена полів таблиці «Полеї»,
«Поле2» тощо послідовно замінюються новими (на-
приклад, «КодПосади», «Посада», «Оклад»), для чого
потрібно після подвійного клацання мишею на іме-
ні поля набрати нове ім'я. Перемикають поля за до-
помогою клавіші <ТаЬ> або клацанням мишею на
імені поля;

ТаблицаТ : таблица

К&дПаезди іПосада

Р

Оклад ПолеЗ Полеб-

Рис. 2.197. Діалогове вікно «Таблицаї: таблица»

вводять значення полів таблиці по рядках (записах)
або по стовпцях, при цьому будь-яке поле має місти-
ти тільки однотипні дані у вибраному форматі;
створюють первинне ключове поле (якщо користу-
вач його не визначає, то система пропонує як ключо-
ве поле використати номер запису);
активізують команду Вид—Конструктор таблиц і
викликають вікно «Конструктор» (рис. 2.195), ви-
користовуючи яке можна пересвідчитися у правиль-
ності вибору типу полів таблиці та при потребі внес-
ти зміни;
після завершення цих дій командою Файл—Сохра-
нить або за допомогою однойменної кнопки стандарт-
ної панелі інструментів створену таблицю слід зберег-
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ти у поточній або у зовнішній базі даних (рис. 2.196)
на магнітному диску з певним ім'ям, наприклад
«Штат».

Створену таким чином таблицю «Штат» бази «Кад-
ри» показано на рис. 2.198.

Загзпь наКіпьк І КількВзкансій

ОТ Ген директор : БОуі

Рис. 2.198. Таблиця «Штат» бази «Кадри»

Створення таблиці в режимі «Мастер таблиц». Май-
стер дає змогу істотно скоротити час створення таблиць
завдяки використанню вже готових зразків таблиць і по-
лів. У цьому плані його можна розглядати як засіб авто-
матизації процесу формування таблиць бази даних.

Активізують Майстра таблиць командою ОК вікна «Но-
вая таблица» (див. рис. 2.193). При цьому відкривається
діалогове вікно «Создание таблиц», що, у свою чергу, міс-
тить три вікна. У вікні «ОбразцьІ таблиц» вибирають від-
повідний зразок таблиці з категорій «Личньге» (рис. 2.199)
або «Деловьіе» (рис. 2.200), а у вікні «ОбразцьІ полей» —
імена полів поточної таблиці.

Создание таблнц

бьйервте образцм тейлиц для ярижна*»! ври ийдании «обовеаней таблмкьі,

^ азатйчмужньїеофазцьіпаяей, Допускаєте» амбор '
ге>я«н «з нйскйпьких %<яиа. Есяй здйнва -««ясне, Іуде* лм ий*зпьзй№тІІСй лоте- ИЯн «в*>

Пвпя иойой таблицьс

ости
Типьі
Личное имущество
Рецепти
Растения

КодАдреса
Имя
Фзмилия
ІмяСупруга

Адрес
'ород

ОбластьКрайРеспублика
ПочтовьйИндекс

-±1

Н

<одАдреса
:М'Я

Ірізвище

Пвр»*ии!»а.ть веде.,.

Рис. 2.199. Вікно «Создание таблиц» із категорій «Личньїе» (крок ±)
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ймйвц** в&йзшя т«6.(*«І ллв ярямвнеиия

' личвь* КодПроекта
НазваниеПроекта
ОписаниеЛроекта
КодКлиента
НоиерЗаказа
ОценочнаяСтоимость
КодСотрудника
ДатаНачалаПроекта

. »>>•. •> іЛ

КодПроекту
НазваПроекта
ОписПроекта
КодКліента
НомерЗамовлення
ОціннаВартість
КодСпівробітника

Рис. 2.200. Вікно «Создание таблиц» із категорій «Деловьіе» (крок 1)

Вибраний зразок поля передається в нову таблицю кла-

цанням мишею на кнопці ЛЛ. Дія кнопки ,;Й поширю-

ється на всі зразки полів. Кнопки _*/' і « забезпечують
виконання зворотних дій: вилучають із таблиці, що ство-
рюється, або вказані, або всі поля одночасно.

Допускається змінювання імені будь-якого поля (кноп-
кою «Переименовьівать поле...»). Типи даних (полів) при-
значаються Майстром за умовчання. При потребі їх мож-
на переглянути і змінити в режимі «Конструктор».

Після завершення формування списку полів Майстер
переходить до другого кроку роботи (кнопка «Далее»).
Тут вводять ім'я нової таблиці, наприклад «ЗаказьІ», і ви-
бирають спосіб визначення первинного ключа (рис. 2.201).

Автоматичний спосіб визначення первинного клю-
ча — найкраще вирішення проблеми ідентифікації за-
писів таблиці. Користувач може визначити ключ, клац-
нувши мишею на кнопці «Далее», на екрані з'являється
діалогове вікно, за допомогою якого вибирають ключове
поле (рис. 2.202).

Після вибору за допомогою альтернативних перемика-
чів типу даних ключового поля і клацання на кнопці «Да-
лее» на екран викликається чергове вікно «Создание таб-
лиц» (рис. 2.203), за допомогою якого встановлюють мож-
ливі зв'язки нової таблиці з іншими таблицями бази даних
(четвертий крок роботи Майстра).
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Задайте Iі»» *яя ««язи тгбдаціж

(Проекти!

Рис. 2.201. Вікно створення таблиць (крок 2) — введення
імені таблиці

Создание таблиц

Вьйаркте поліс

)КодПроекту

КЩИ8 АЗНММ» ДЙЯ»*! сйавїИЯВйЖ * КЯЮНевОВ ГИ*»?

К®КДШ Н08СЙ ЗЗГ9КИ.:

Числа, ваадияабпользовіатвпем яри добавлений

»д06авданив «Фм.ьст машБИ»

Рис. 2.202. Вікно створення таблиць (крок 3) — вибір
ключового поля

Зв'язок нової таблиці з будь-якою з раніше створених
таблиць бази даних установлюють клацанням мишею на
кнопці «Связи...». При цьому на екрані з'являється одно-
йменне вікно (рис. 2,204), в якому вибирають один із мо-
жливих варіантів зв'язку.
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Создание таблиц

6«<;*̂
безьіданнвве,

8 «гкотяр&к: свучаюс масгер «ядаег <ззяз« ме*А¥ твбвицами. В стмске-яока&зньіжевщиеся
І й*

нхн хкх хкх ххк

XXX XXX XXX XXX ІгПгИ
ш^^

1

не связана с "Штат"

. 1

{ Готово

Рис. 2.203. Вікно створення таблиць (крок 4) —
установлення зв'язків

Ш Связи

таблиць» н» свжаньї

Та^яицу "Співррбггн̂ и" чпаздаст зту свйзь.

Рис. 2.204. Вікно «Связи»

На завершальному кроці роботи Майстра треба акти-
візувати чергове вікно «Создание таблиц» (рис. 2.205) і за
його допомогою встановити один із можливих режимів
Уведення даних до щойно створеної таблиці.
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Созданне табпиц

*̂ Ввести

Г 8в«.ти
мастгром.

Рис. 2.205. Вікно створення таблиць (завершальний крок)

Перемикають режими трьома альтернативними пе-
ремикачами: «Изменить структуру таблицьі», «Ввести
данньїе непосредственно в таблицу» і «Ввести данньїе в
таблицу с помощью формьі, создаваемой мастером». За-
лежно від вибраного режиму на екрані з'являється вік-
но «Конструктор» (див. рис. 2.195) для зміни структу-
ри таблиці, вікно перегляду і заповнення таблиці «Про-
екти: таблица» (рис. 2.206) або вікно «Зкранная форма»
(рис. 2.207).

П-21 <Схід> і Реорганізація виробництва

;зважаючі на перехід до нової;

: обчИСЛЮВаЛЬНОІ ТеХНІКИ. :

і Під оточення до глобальної :

і мережі Інтернет- :

101:3-221 І2100ДОФН. !І0.10.2Ш1і01.10.2002ІКар>Іки|
-̂

Рис. 2.206. Вікно перегляду і заповнення таблиці
«Проекти: таблица»

Вікно «Конструктор» активізується, тільки якщо не-
обхідно модифікувати структуру нової таблиці. Після
цього можна перейти в один із зазначених вище режи-
мів системи.

Зберегти нову таблицю на магнітному диску можна на
будь-якому етапі роботи.
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Реорганізація виробництва зважаючи на перехід до нової
І обчислювальної техніки. Підключення до глобальної
мережі Інтернет.

Лага почащ гррекі 0.10.2001

Яггга завершення п ГИ 10 2002

; ЛІ1ІГ І ЛІМІ!»]*» 5

Рис. 2.207. Вікно екранної форми

Редагування таблиць бази даних

При потребі структуру, імена і властивості полів ство-
рених таблиць можна відредагувати в режимах «Конструк-
тор» або «Режим таблиц».

Редагування структури таблиць у режимі «Конструк-
тор». Під час створення структури таблиці цілком ймовір-
ними є помилки. Виправляти їх зручно у вікні режиму
«Конструктор» (див. рис. 2.195), що містить усі поля та
параметри поточної таблиці. Засобами цього вікна можна:

• змінювати імена полів, їх тип і параметри;
• змінювати послідовність полів;
• вилучати поля з таблиці та додавати нові;
• змінювати або задавати нові ключові поля і т. ін.
Зміна імені і типу поля. Ця операція виконується за

допомогою клавіші <Вас1сзрасе> або <Ве1еі;е>. Ім'я реда-
гують чи вводять наново, а новий тип поля вибирають зі
списку стовпця «Тип данньїх». Для кожного типу даних
за допомогою елементів нижньої панелі можуть бути вста-
новлені властивості.
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Зміна послідовності полів. Ділянка вибору поля роз-
міщується у лівій частині вікна режиму «Конструктор».
Поточне поле позначається стрілкою «>». Перше клацан-
ня мишею на цій стрілці приведе до виділення всього по-
точного рядка, друге — до появи під курсором миші не-
великого штрихового прямокутника. Переносять поле
«буксируванням» курсора, тобто його переміщують при
натисненіи лівій клавіші миші. Рух поля супроводжуєть-
ся добре помітною горизонтальною лінією.

Вилучення полів із таблиці. Виділене поле вилучають
натисненням на клавішу <Ве1еі;е>. Можна вилучати гру-
пи суміжних та несуміжних полів. Для виділення групи
суміжних полів на ділянці вибору виділяється перше по-
ле, а потім натискується клавіша <8піІ1;> і виділяється
останнє поле. Поля другої групи виділяються при натис-
неніи клавіші <Сіг1>.

Виділені таким чином групи полів можна переміщу-
вати в межах вікна режиму «Конструктор».

Додання нового поля. Ця операція виконується коман-
дою Вставка—Строки. Новий рядок уставляється над по-
точним із позначкою <>». Аналогічне вставлення можна
виконати також командою Добавить строку контекстоза-
лежного меню виділеного рядка.

П р и м і т к а
У багатьох додатках ^іпсіо^з редагування будь-якого об'-
єкта не змінює його оригіналу, аж до виконання команди
Файл—Сохранить. У базі даних інша ситуація: всі зміни
даних автоматично виконуються та зберігаються в режимі
реального часу і мають безповоротний характер. За цих умов
будь-які експерименти з базами даних доцільно виконува-
ти над їх копіями.

Створення індексів полів. Індекси — ефективний
засіб, що дає змогу прискорити пошук даних у табли-
цях. Розрізняють прості та складені індекси. Перші при-
скорюють пошук і сортування записів таблиці в одному
вибраному полі, наприклад у полі «Прізвище», «КодПо-
сади» і т. ін. їх значення можуть бути як унікальними,
так і повторюваними. Для створення простого індексу
поля необхідно активізувати параметр «Индексирован-
ное поле» вікна режиму «Конструктор» «Таблицаї: таб-
лица» (див. рис. 2.195) і вивести одне з його значень:
«Да» (допускається збіг) чи «Нет» (збіг не допускаєть-
ся). Значення «Нет» призначається за умовчання. Пря
цьому індекс поля не створюється.
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Складені індекси містять кілька полів таблиці, їх ство-

рюють за допомогою кнопки ̂  | («ИндексьІ: ТаблицаМ»)
основної панелі інструментів. До відповідного одноймен-
ного вікна, що відкривається (рис. 2.208), послідовно вво-
дять ім'я першого індексу та складові його поля, ім'я дру-
гого індексу і таблиці, які в нього входять, і т. д. Будь-
який індекс може мати до 10 полів. Ім'я індексу — це
ім'я будь-якого з його полів або будь-яких із допустимих
в М8 Ассезз імен.

5.

І

ЙИДвКС 1 С&МГЮЯ!* ПСЮШЮК С0ВТИСОІЖЙ л.\
РптагуКеу _КодПроекту По возрастанию __
КодКліента і КодКліента ' По возрастанию
КодСпівробітника ІКодСпівробітника л.

{

ОписПроекту *,
•СодКлієнта
НомерЗамовлення
ОціннаЗартість
ДатаПочаткуПроект;
ДатаЗавершенняПрс;;

По возрастанию

- - ̂

'

а!
Виконавець

Рис. 2.208. Вікно «ИндексьІ: Проекти»

У цьому вікні індексу первинного ключа надано ім'я
«РгітагуКеу», у стовпці «Имя поля» перераховано імена по-
лів, що складають індекс. Індекс ключового поля завжди
унікальний і не допускає в записі порожніх полів. Індекси
використовуються для швидкого пошуку записів у великих
таблицях за значенням первинного чи вторинного ключа.

Введення даних до таблиць

Після створення таблиць до них можна вводити дані.
Для безпосереднього введення використовують режим таб-
лиць, перейти в який із вікна бази даних можна натискан-
ням кнопки «Открмть» при виділеній таблиці на робочо-
му полі цього вікна (див. рис. 2.184). Якщо до цього мо-
менту зв'язку між таблицями ще не встановлено, то
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коректність введення залежить від користувача. Крім то-
го, уводити дані до таблиці можна із застосуванням ек-
ранної форми, приклад якої показано на рис. 2.207. Під
час введення система перевіряє відповідність даних влас-
тивостям поточного поля, що вводяться, і, якщо це можли-
во, перетворює дані у відповідний тип. У випадках, коли
при визначенні типу даних у полі використовується Майс-
тер підстановок, дані вибирають зі списку, що розкриває-
ться. Для зручності введення користувач може змінювати
макет таблиці на екрані, варіюючи його елементи (висоту
рядка, ширину стовпця, стиль шрифту, колір фону та сим-
волів і т. ін.).

Для введення даних типу «Поле обт>екта ОЬЕ» необхід-
но активізувати ділянку цього поля, клацанням правою
кнопкою миші викликати контекстозалежне меню і акти-
візувати команду Вставка обт>екта, внаслідок чого на екра-
ні з'явиться однойменне діалогове вікно (рис. 2.209).

Вставка о&ьекта

Оіип «ультимедиа
Лист Місго50?( ЕхсеІ
4абор команд МЮІ
Пакет
Презентация МісгогоРІ РоотегРоіпї
Рисунок МісгоіоРЬ МогсІ
Слайд Місго5оРЬ РонегРоіпЬ

» докуиенг«веого обгекта т*ш ;

Рис. 2.209. Діалогове вікно «Вставка обьекта»

У ньому необхідно відшукати і вибрати потрібний об'-
єкт (наприклад, точковий рисунок із фотографією праців-
ника). Для іншої предметної ділянки бази даних це може
бути інший об'єкт.

Якщо об'єкт необхідно витягнути з файла, то потрібно
ввімкнути альтернативний перемикач «Создать из файла»,
клацнувши мишею на кнопці «Обзор...», внаслідок чого на
екрані з'явиться діалогове вікно «Обзор» (рис. 2.210), черей
яке і шукають потрібний файл.
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Рис. 2.210. Діалогове вікно «Обзор»

Після того як необхідний файл знайдено, клацанням
на кнопці «ОК» знову викликають діалогове вікно «Встав-
ка обтьекта», у якому відображається ім'я файла і шлях до
нього (рис. 2.211).

Вставка обьекта

Фвйя: їочачньїй рисунок

СоїДйть & файйз |0:\КІР\База даних\Роїо\аІеІ«.Ьтр
Огивйа

Г* | е«ве значка

Рис. 2.211. Вікно «Вставка обьекта» из файла

Якщо перемикач «Связь» у вікні зробити активним, то
поле таблиці з типом ОЬЕ пов'яжеться із зазначеним фай-
лом, що дасть змогу автоматично відображати в таблиці
зміни цього файла.
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Створення схеми даних у базі

Щоб спростити процес конструювання багатотаблич-
них форм, запитів і звітів, створені таблиці мають бути
пов'язані між собою. Таким зв'язком стає схема даних,
яка визначається інформаційно-логічною моделлю пред-
метної ділянки.

Під час побудови схеми даних М8 Ассезз автоматично
визначає за вибраним полем тип зв'язку між таблицями.
Якщо поля для зв'язку головної та підпорядкованої таб-
лиць є унікальними ключами, то встановлюється зв'язок
«один-до-одного». Якщо ж поле зв'язку в головній табли-
ці є унікальним ключем, а в підпорядкованій — неключо-
вим, то встановлюється зв'язок «один-до-багатьох». При
виборі поля зв'язку як неключового встановлюються зв'яз-
ки-об'єднання.

Для зв'язків типу 1:1 та 1:М можна задати параметр
забезпечення цілісності даних. Тоді:

• у підпорядковану таблицю не може бути введеним ї
запис із неіснуючим у головній таблиці значенням *'
ключа зв'язку;

• не можна вилучати записи з головної таблиці, якщо
не вилучено пов'язані з ними записи підпорядкова-
ної таблиці;

• значення ключа зв'язку головної таблиці треба змі-
нювати відповідно до змін підпорядкованої таб-
лиці.

Створення схеми даних розпочинається з активіза-
ції команди з меню Сервис—Схема данньїх або з кла- \

л^о л , ^цання мишею на кнопці „^_ панелі Інструментів «База ^
данньїх». Внаслідок цього на екрані з'являється діало-
гове вікно «Схема данньїх» (рис. 2.212). Далі необхідно
викликати діалогове вікно «Добавление таблицьі», ак-
тивізувавши команду з меню Связи—Добавить табли-

цу або клацнувши мишею на кнопці _Н- панелі інстру-
ментів «Связь». ,4

Після вибору потрібної таблиці (запиту або таблиці та ^
запиту) і клацання мишею на кнопці «Добавить» вона ||
включається до схеми даних. По включенні всіх потріб- ' >
них таблиць вікно «Добавление таблицьі» закривають, '-$?
клацнувши мишею на кнопці «Закрить». * :*

У вікні «Схема данньїх» зв'язок між кожною парою
таблиць установлюють «буксируванням» ключового пол»
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головної таблиці у відповідне поле підпорядкованої таб-
лиці. При цьому відкривається вікно «Изменение связеи»
для визначення параметрів зв'язку (рис. 2.213).

Штат

Рис. 2.212. Діалогові вікна «Схема данньїх»
і «Добавление таблицьі»

Изменение связеи

ТИП ОТИОШЙНИІЯІ

Штат

Посада

^^Співробітники

^У Посада

.1!
*1

.^**й

чгі

Отмрна

Рис. 2.213. Вікно «Изменение связеи» для визначення
параметрів зв'язку
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Для забезпечення цілісності даних, каскадного віднов-
лення і вилучення записів у пов'язаних таблицях в цьому
вікні необхідно зробити активними відповідні перемикачі.

Якщо в головній таблиці за поле зв'язку вибрано не-
ключове, система не може визначити тип відносин. У тако-
му випадку встановлюється зв'язок-об'єднання, що забез-
печує об'єднання записів двох таблиць із однаковими зна-
ченнями в поле зв'язку. Один із трьох можливих способів
об'єднання вибирають перемикачем у діалоговому вікні
«Параметри об'ьединения» (рис. 2.214), що викликається
клацанням на кнопці «Обьединение...». Це може бути:

• об'єднання тільки тих записів, у яких пов'язані по-
ля обох таблиць збігаються;

• об'єднання всіх записів з першої таблиці з тими запи-
сами другої таблиці, у якій пов'язані поля збігаються;

• об'єднання всіх записів із другої таблиці з тими запи-
сами першої таблиці, у якій пов'язані поля збігаються.

Параметри об-ьединення

і, «З д̂юче*»» тольиз тех запитай в кбторьве

С 2.
«шьвоте* адоісей из "проекти",,

Рис. 2.214. Вікно вибору способу об'єднання записів двох таблиць

Схему даних, що відповідає логічній структурі бази да-
них «Кадри», показано на рис. 2.215.

Сконструйована схема даних широко використовуєть-
ся під час роботи із запитами, формами і звітами.

Після конструювання таблиць, уведення записів до них
і створення схеми даних із записами кожної таблиці можна
виконувати різноманітні операції: відсортувати записи в
таблицях, відібрати з таблиць записи за заданими корис-
тувачем критеріями тощо. При роботі з однотабличною
базою даних ці операції аналогічні операціям у таблич-
ному процессорі МісгобоЙ Ехсеї 2000.

І



СУБД МісгозоЛАссезз 507

• " Схема даннмх

ТабНом

Прізвище
Ім'я
По батькові
Посада
ІдентифКод
ДатаНародж
ДатаПрийняття;
Характеристика:
Фото
Телефон

Посада
СоипМІосада

КодПроекту
НазваПроекту
ОписПроекту
КодКлієнта
НомерЗамовлення
ОціннаВартість

ДатаПочаткуПроект>;
ДатаЗавершенняПрое:
Виконавець
ПознВикон

Рис. 2.215. Схема даних бази даних «Кадри»

Конструювання форм і робота з ними

Основою діалогового інтерфейсу користувача з базою
даних є форма. За її допомогою можна завантажувати да-
ні у пов'язані таблиці, переглядати і корегувати дані. Пра-
цюючи з формою, користувач може додавати та вилучати
записи в таблицях, змінювати значення даних у полях, одер-
жувати розрахункові дані, а також контролювати дані, що
вводяться.

Конструкцію форми визначає користувач. При цьо-
му він вказує, з яких таблиць і вміст яких полів треба
відображати, які графічні елементи мають бути включе-
ними у форму. З цими графічними елементами можна
пов'язати:

• перегляд записів і їх оброблення (додання, вилучен-
ня, друкування, відновлення);

• роботу з формою (відкривання, закривання, друку-
вання і т. ін.);

• роботу зі звітами (перегляд, уведення до файла, дру-
кування і т. ін.);

• роботу з додатками (запускання додатків ЧУогсІ, Ехсеї
тощо, вихід із них), а також інші дії.

Усі відомості у формі містяться в елементах керуван-
ня — об'єктах форми, які служать для виведення даних
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на екран, виконання макрокоманд або оформлення фор-
ми. Наприклад, поле можна використати для виведення
на екран у формі, кнопку — для відкривання іншої фор-
ми, а лінію або прямокутник — для поділу та групуван-
ня елементів керування, щоб вони краще сприймалися ко-
ристувачем.

У МісгозоЙ Ассезз є такі типи елементів керування:
поле, напис, група, перемикач, позначка, вимикач, поле зі
списком, список, кнопка, рисунок, приєднана рамка об'єк-
та, вільна рамка об'єкта, набір вкладок, підпорядкована фор-
ма, розрив сторінки, лінія, прямокутник і додаткові еле-
менти АсІІУеХ-

Елементи керування можуть бути пов'язаними, віль-
ними або такими, що визначаються.

Пов'язаний елемент керування приєднується до поля
базової таблиці або запиту. Використовують його для ві-
дображення, введення або відновлення значень полів таб-
лиць бази даних.

Вільний елемент керування джерела даних не має.
Такі елементи застосовують для виведення на екран да-
них, ліній, прямокутників або рисунків.

Елемент керування, що визначається, призначений
для розрахунків. Як джерело даних у ньому використо-
вується вираз, у якому можуть бути дані полів базової
таблиці або запиту, а також дані іншого елемента керу-
вання форми.

Будь-яку форму треба заздалегідь спроектувати, а по-
тім сконструювати засобами М8 Ассезз.

Для конструювання нової форми у вікні бази даних
(див. рис. 2.184) слід вибрати вкладку «ФормьІ» й активі-
зувати команду Создать, внаслідок чого на екрані з'явить-
ся діалогове вікно «Новая форма» (рис. 2.216). Воно дає
змогу вибирати такі режими конструювання:

• ручний, коли за допомогою Конструктора створю-
ють порожню форму, в яку вручну додають нові по-
ля таблиці;

• діалоговий, коли за допомогою Майстра будують фор-
му за принципом «запитання — відповідь»;

• за умовчання, коли форму конструюють у режимі
«Автоформа»;

• режим діаграм, коли запускають Майстер, який за-
безпечує подання числових табличних даних у гра-
фічному вигляді;

• режим зведених таблиць, коли створюють форму зі
зведеною таблицею МісгозоЙ Ехсеї.
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Новая Форма

Мастер форм
Автоформа: в столбец
Автоформа: ленточная
Автоформа: табличная
Диаграмма
Сводная таблица

иеточжк..а денних табяйцу
1 Співробітники ,11

Рис. 2.216. Діалогове вікно «Новая форма»

Створення форм за допомогою Конструктора

Для створення форми в цьому режимі необхідно в діа-
логовому вікні вибрати пункт «Конструктор», а як джере-
ло даних для неї — таблицю або запит. Після клацання
мишею на кнопці «ОК» на екрані з'являється діалогове
вікно «Формаї: форма», що є вікном Конструктора форм
(рис. 2.217).

Робочим полем Конструктора є форма, що складаєть-
ся з таких ділянок: «Заголовок формьі», «Верхний ко-
лонтитул», «Область данньїх», «Нижний колонтитул» і
«Примечание формьі». Для розміщення на них потріб-
них об'єктів (поля, тексту, графічних об'єктів і т. ін.) не-
обхідно використати елементи трьох панелей інструмен-
тів — «Конструктор форм» (рис. 2.218), «Панель злемен-
тов» (рис. 2.219) і «Режим формьі».

Призначення кнопок панелі інструментів «Конструк-
тор форм»:

**'' — вибір режиму відображення форми на екрані
(«Конструктор форм», «Режим формьі», «Режим таблицьі»);

®* — збереження змін в активному об'єкті;
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Формаї : Форма ШШШ

^В^и^^ввоктмул

'УНиатЗ стяашжуа

^ ? '-̂  ',* ' -!

. ,1

Рис. 2.217. Діалогове вікно «Формаї: форма»

> а й^;
Рис. 2.218. Панель інструментів «Конструктор форм»

-̂  — друкування даних, що є у формі;

*-̂ * — перегляд сторінки перед друкуванням («Пред-
варительньїй просмотр»);

**У* — пошук орфографічних помилок («Режим формьі»);

^ — вилучення виділених елементів із відправлен-
ням їх до буфера обміну;

с-~г — копіювання виділеного елемента в буфер обміну;

^ — вставлення вмісту буфера обміну на зазначену
ділянку форми;

V < — копіювання параметрів форматування поточ-
ного елемента;

— скасування останньої дії;
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'̂  — створення елемента керування документами ін-
ших додатків;

— викликання списку доступних полів для виді-
леної ділянки форми;

*& • •«^ — відкривання панелі елементів;

^ — вмикання режиму автоформатування;

Ш .— відкривання програми форми або звіту у вікні
модуля;

— відкривання вікна властивостей для виділеної
форми;

-•*- — викликання діалогового вікна для вибору і за-
пускання Будівника виразів, редактора макросів або про-
грам на УВА;

— активізація вікна бази даних;

— відкривання списку об'єктів бази;

— викликання довідкової системи М8 Ассезз.

Рис. 2.219. Панель елементів керування

Призначення кнопок панелі елементів керування:

і & — вибір, переміщення, зміна розмірів об'єкта;
А "

>х; — вмикання і вимикання Майстра елемента ке-
рування;

«*** — додання напису, заголовка або інструкції;

^І — створення полів уведення, що відображають
вміст полів даних;

1-3 — додання групи перемикачів або вимикачів;

г8 — додання вимикача, що працює за логікою
«так — ні»;
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ЙР'- — додання перемикача для вибору одного значен-
ня із багатьох; >

Р* — додання позначки, що працює за логікою «так —

ні»;

Ш — створення комбінованого списку;

іЗ§ — створення звичайного списку;

'"" — додання кнопки для виконання команд;

ііі — вставлення рисунка;

»И — вставлення рамки, що містить об'єкт ОЬЕ;

*** — вставлення рамки, яка містить посилання на
об'єкт ОЬЕ;

*Ж — вставлення розриву сторінки;

*-*Л — вставлення форми, що складається з кількох
вкладок;

*™ — додання підпорядкованої форми або підпоряд-
кованого звіту;

, /•' — рисування прямих ліній;

£3 — рисування прямокутника або квадрата;

^ — відкривання нового меню для додання інших
елементів керування.

Кнопки панелі інструментів «Режим формьі» частково
дублюють кнопки панелі «Конструктор форм».

Для конструювання однотабличної форми необхідно,
клацнувши мишею на кнопці «Список полей» панелі ін-
струментів «Конструктор форм», викликати на екран вік-
но зі списком полів вибраної таблиці або запиту (напри-
клад, таблиці «Співробітники»). Після «буксирування» по-
трібних полів із таблиці в «Область данньїх» (рис. 2.217),
формування заголовка і внесення до форми деяких засо-
бів керування діалогове вікно «Конструктор форм» набу-
ває вигляду, показаного на рис. 2.220.

Кожен елемент форми можна відформатувати. Для цьо-
го клацанням на ньому правою кнопкою миші потрібно
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викликати контекстозалежне меню, у якому вибрати
команду Свойства і в діалоговому вікні, що з'явиться
(рис. 2.221), установити необхідні властивості.

Ж- Перегляд списку співробітники

Рис. 2.220. Діалогове вікно «Конструктор форм» після заповнення
ділянок даних

{£?' Несколько злеменгов управлення

Раже? шрифта

Рис. 2.221. Діалогове вікно встановлення властивостей
елементів форми
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Завершальною операцією конструювання форми є її збе-
реження в базі даних. Після цього треба закрити вікно «Кон-
структор форм» і ввести потрібне ім'я форми. Наприклад,
щоб переглянути список співробітників підприємства, ско-
регувати дані, що їх стосуються, увести нові записи або вилу-
чити зайві, необхідно відкрити базу даних, клацнувши ми-
шею на вкладці «ФормьІ», вибрати форму «Перегляд списку
співробітників» й активізувати команду Открьіть. Внаслі-
док цього на екрані з'явиться форма, зображена на рис. 2.222.

КЧ СПШрОбГГНМКда Г: фОЮ*Ла::

Освіта вища економічна. Має великий
досвід роботу сфері бухгалтерського
обліку й аудиту. Добре знає сучасну
комп'ютерну техніку і комгіютерні

Рис. 2.222. Однотаблична форма перегляду списку співробітників

За її допомогою можна працювати з таблицею «Спів-
робітники», переглядаючи записи, вводячи при потребі змі-
ни, доповнювати таблицю новими записами, вилучати за-
писи, що втратили актуальність, тощо.

Створення форм за допомогою Майстра

Для оперативного конструювання форми, а також
створення багатотабличної форми доцільно використа-
ти Майстер форм. У цьому режимі система створює фор-
му поетапно — з урахуванням відповідей користувача
на її запитання.
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На першому етапі необхідно в діалоговому вікні «Но-
вая форма» (див. рис. 2.216) клацнути мишею на рядку
«Мастер форм», а зі списку таблиць і запитів (якщо ство-
рюється багатотаблична форма) вибрати те поле, яке ви-
користовуватиметься як первинне джерело даних. По то-
му на екрані з'явиться перше діалогове вікно Майстра
форм (рис. 2.223).

ІТаблица' Співробітники

(ідділ
ТабНом
ІдентифКод
ДатаНародж
ДатаПрийняття

Штат. Посада
Оклад
Прізвище
Ім'я
По батькові
Співробітники. Посада
Характеристика

Рис. 2.223. Діалогове вікно створення форм (перший етап)

Воно дає змогу відібрати за допомогою кнопок потрібні
поля у вікно «Вьібранньїе поля» — з таблиць або запитів,
імена полів яких є у вікні «Доступньїе поля». Після відби-
рання полів, клацнувши мишею на кнопці «Далее», на ек-
ран викликають друге діалогове вікно Майстра форм
(рис. 2.224), склад якого залежить від кількості таблиць та
запитів, відібраних на першому етапі (рис. 2.223).

За допомогою елементів керування одного з цих вікон
вибирають головну таблицю й один із режимів — «Под-
чиненная форма» або «Связанная форма». У першому ре-
жимі створюється одна форма, яка міститиме один запис
головної форми і відповідні записи підпорядкованої. У
другому — додаткова форма, пов'язана з головною. При
цьому діалогове вікно змінює свою структуру (рис. 2.225).
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Отяена

Рис. 2.224. Діалогове вікно створення форм (другий етап
для режиму «Подчиненньїе формьі»)

Рис. 2.225. Діалогове вікно створення форм (другий етап
для режиму «Связанньїе формьі»)
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По клацанні мишею на кнопці «Далее» на екрані з'яв-
ляється третє діалогове вікно, за допомогою якого встанов-
люють один із 10 стилів форми (рис. 2.226).

Создание форм

Диффузньїй
<амень
Чеждународньїй
Наждачная бумага
Официальньїй
Іррмьішленньїй

|Р|8]̂ |̂иЯ|НІ|і
'исунок Суми

Стандартмьій
Чертеж

Рис. 2.226. Діалогове вікно створення форм
(третій етап для вибору стилю)

П р и м і т к а
Чим барвистішим буде стиль, тим більшу ємність пам'яті
займатиме база даних і повільніше працюватиме система.

Якщо на першому етапі роботи з Майстром форм виб-
рано одну таблицю (запит), то на другому етапі на екрані
з'являється діалогове вікно (рис. 2.227), за допомогою якого
можна вибрати один із варіантів зовнішнього вигляду фор-
ми: «в один столбец», «ленточньїй», «табличний» або «вьі-
ровненньїй».

На третьому, останньому, етапі, коли діалогове вікно
з'являється на екрані після клацання мишею на кнопці
«Далее», формуються заголовки головної і пов'язаної таб-
лиць (рис. 2.228).

Після завершення всіх етапів конструювання за допо-
могою Конструктора у форму можна додати різні елемен-
ти керування.
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Создание Форм

Рис. 2.227. Діалогове вікно створення форм
(другий етап для однієї таблиці)

Рис. 2.228. Діалогове вікно створення форми
(третій етап для формування імен форм)
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Додання у форму різних елементів керування

Усі елементи керування можуть бути пов'язаними, не-
дов'язаними або такими, що визначаються.

У разі додавання у форму елементів керування, пов'я-
заних, із полями даних таблиць або запитів, необхідно в
режимі «Конструктор» відкрити список полів (команда
Вид—Список полей) і «відбуксирувати» вибране поле на
потрібне місце форми.

Якщо виникне потреба додати у форму одночасно кіль-
ка суміжних або несуміжних полів, то треба виділити їх
при натисненій клавіші <8піЙ> або <Сіг1>, відповідно, і
«відбуксирувати» на потрібне місце форми. На рис. 2.229
показано вікно «Конструктор форм» після додання до нього
пов'язаних елементів керування шляхом «буксирування»
полів «ІдентифКод» та «ДатаПрийняття» одночасно з вік-
на списку полів таблиці. У вікні «Конструктор форм» мож-
на також створити обчислюване поле для розрахунку і
відображення віку співробітника.

Співробітники нз посадах ;

ЛІ) І Т І 2 і "і) "і 4 і 5 і І і 7 і 8 і 9 і ІО і ІІ і І 2 І О ЇЩ

ж^"">̂ 0»Й^мчіІ- - ;.|

іПо батькові МХаразлеристика'

І їаетййй.,

.ЕЗВЯИтЦіГ"

Рис. 2.229. Додання у форму кількох пов'язаних
елементів керування

Додавання у форму непов'язаних елементів керування
здійснюється за допомогою панелі керування «Панель зле-
ментов» (рис. 2.219). Для цього необхідно клацнути ми-
шею на кнопці потрібного елемента, розміщеного на пане-
лі інструментів, а потім — на тому місці, де має бути роз-
ташований верхній лівий кут цього елемента. Як приклад
на рис. 2.230 зображено форму, якою вилучають поточний
запис із таблиці «Штат».
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ВИ Штат(посади) : Форма

|
~т••• І ••• -,• у ••

І І ' \ '

Рис. 2.230. Форма «Штат(посади)» з доданим елементом керування

До сконструйованої форми може виникнути потреба
ввести вираз для визначення даних, яких немає в таблиці
або запиті (наприклад, поле «Вік» на рис. 2.229). При ви-
користанні елементів керування, що визначаються, розра-
хунки проводять для кожного переходу до нового запису.
Такі вирази стосуються полів елементів керування, які ма-
ють властивість джерела запису і можуть вводитися вруч-
ну або за допомогою Будівника виразів.

Для введення виразу вручну в режимі «Конструктор»
необхідно на ділянку даних за допомогою панелі інстру-
ментів помістити поле введення, клацнути мишею на ньо-
му і ввести вираз, починаючи зі знака рівності.

Для введення виразу за допомогою Будівника виразів
треба після додання поля введення викликати за допомо-
гою правої клавіші миші контекстозалежне меню, активі-
зувати команду Свойства, відкрити вкладку «Данньїе» у

вікні властивостей і клацнути мишею на кнопці Л!ІІ («По-
строить...») у рядку «Данньїе», як показано на рис. 2.231.

У вікні, що з'явиться на екрані (рис. 2.232), необхідно
вказати імена полів таблиці або запиту, функції, матема-
тичні чи логічні операції, які визначають вираз.

Після створення виразу під час роботи з формою еле-
мент керування, що визначається, відображатиме резуль-
тати обчислень відповідно до виразу.

Аналогічно у форму додають елементи керування для
логічних полів у вигляді вимикачів, позначок та переми-
качів, а також розміщені списки і поля зі списками, кноп-
ки, рисунки та ін.
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Рис. 2.231. Викликання вікна Будівника виразів
за допомогою контекстозалежного меню

Після того як завершиться конструювання головної
та підлеглої форм, їх можна відкрити. Зверніть увагу: го-
ловна форма з'являється на екрані зразу (рис. 2.232, а), а
підлеглу треба викликати за допомогою відповідної кноп-
ки (рис. 2.232, б).

і Вхдалкхх Іалнс

Пмад»

І
'|замдиректора[ [

О*»*, ,Лу. ;_ Г 350,00
*• "* * ц£̂ ц̂ .\ц̂ '-••:••»•••; •- -. ' ; ,,*•'}

;«£ЖЙ б"

2Б Співробітники на посадах

Ів'я

ІАкимов [-'Олексій [Ігорович ! Освіта вища
економічна. Кандидат _
економічних наук,
старший науковий

17011998І співробітник
Рішучий, має досвід
керівноїроботи.

^

Рис. 2.232. Головна (а) та підлегла (б) форми
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Використовуючи головну і підлеглу форми, користу-
вач може не тільки переглядати записи в таблицях, а й
редагувати їх, уводити нові записи, видаляти ті з них, що
втратили актуальність, і т. ін.

Конструювання багатосторінкових форм

Засоби М8 Ассезз дають змогу конструювати багато-
сторінкові форми, що мають кілька вкладок із властиви-
ми для форми елементами керування. Якщо багатосто-
рінкова форма створюється за даними кількох таблиць
бази даних, то потрібно заздалегідь сконструювати запит
на вибірку, що є основою її створення.

Багатосторінкову форму конструюють за допомогою кноп-
» і

ки ~~* («Набор вкладок»), розташованої на панелі інстру-
ментів «Конструктор форм». Клацнувши правою клавішею
миші на зазначеній кнопці, а потім — на тому місці форми,
де має бути верхній лівий кут елемента керування, «букси-
рують» покажчик миші у нижній правий кут цього елемен-
та керування, що й визначить його розмір.

Надалі до кожної з двох укладок потрібно додати по-
трібні елементи керування, використовуючи списки полів
таблиці та кнопки панелей інструментів. Як приклади на
рис. 2.233 зображено двосторінкову форму з активною
вкладкою «Штат», а на рис. 2.234 — з активною вклад-
кою «Співробітники».

Щ Багатосторінкова форма : Форма

Інженер

300-00

(

Рис. 2.233. Багатосторінкова форма з активною вкладкою «Штат»
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т Багатосторінкова ФйрЩІ

Толуєв

Роман

Васильович

24~

Г

Рис. 2.234. Багатосторінкова форма з активною
вкладкою «Співробітники»

Щоб додати у таку форму додаткову вкладку, треба виб-
рати вкладку, за якою має йти нова вкладка, і викликати
контекстозалежне меню клацанням правою клавішею ми-
ші на вкладці в режимі «Конструктор форм» (рис. 2.235).

< Добавить вкладку

Рис. 2.235. Контекстозалежне меню для роботи
з багатосторінковими формами
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За допомогою цього меню можна не тільки додавати
нові вкладки, а й вилучати або змінювати порядок їх роз-
міщення тощо. Для зміни заголовка вкладки необхідно
клацнути на ньому правою клавішею миші й у вікні «Свой-
ства», що відкриється, вибрати вкладку «Макет», а до ряд-
ка «Подпись» ввести нове ім'я вкладки (рис. 2.236).

Вкладка: Вкладка14

«*» V *• ,̂- *«>,'<%. , V, * ПрОЄКТИ

І, ^»* > ^( **,:*,>».„, (ртсутствует)

*, ,% .'. ̂  '>, < Внедренньїй

КЗДКИІ*.'*.,І\'./,', 2І

» Г * І * * / * " + І *• 'Дв

,,-/,.,,"-,,.,,. 0,238см
V/. ,'х-«Г,'»- 0,714см

Рис. 2.236. Вікно властивостей вкладки «Макет»

Використовуючи елементи вікна «Свойства», можна
встановити інші властивості вкладок багатосторінкової
форми.

Друкування форм

Якщо необхідно друкувати значення полів одного за-
пису, то можна роздрукувати вміст форми. Для цього фор-
му треба відкрити, знайти потрібний запис і клацнути ми-
шею на її селекторі (він має вигляд вертикальної лінійки
ліворуч від запису) або активізувати команду з меню Прав-
ка—Вьіделить запись. Потім слід активізувати команду
з меню Файл—Печать, внаслідок чого на екрані з'явить-
ся діалогове вікно «Печать» (рис. 2.237).

Для друкування вибраного запису необхідно ввімкнути
альтернативний перемикач «Вьіделенньїе записи» у групі
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Рис. 2.237. Діалогове вікно друкування форм

«Печатать», а для друкуван-
ня всіх записів — перемикач
«Все». Далі потрібно клацну-
ти мишею на кнопці «ОК».

Іноді може виникнути
потреба сконструйовану фор-
му зберегти як звіт, якщо за
конструкцією він схожий на
форму. Тоді у вікні бази да-
них при активній вкладці
«ФормьІ» треба клацнути
правою клавішею миші на
вибраній формі. У контексто-
залежному меню, що з'явить-
ся (рис. 2.238), слід командою
Сохранить как... у вікні
«Сохранение» (рис. 2.239),
вибрати зі списку «Как» ря-
док «Отчет», ввести ім'я зві-
ту і клацнути мишею на кноп-
ці «ОК».

Сохраноть как.

Рис. 2.238. Контекстозалежне
меню «Работа с формой»
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Сохранение

|Проекти

Отчет

Форма

Рис. 2.239. Вікно збереження форми як звіту

Запити та їх застосування

У сучасній СУБД поруч із найпростішими засобами
пошуку і фільтрування даних з однієї або кількох пов'я-
заних таблиць використовуються зручні, гнучкі та могут-
ні засоби — запити. За їх допомогою можна виконувати
обчислення, поновлювати дані в таблицях, додавати або
вилучати записи. При цьому результати виконання запи-
ту подаються в зручному вигляді — у формі таблиці. За-
пит можна будувати з використанням тимчасової табли-
ці, створеної за допомогою іншого запиту.

Засобами запиту можна:
• вибрати записи, для яких виконуються умови відбо-

ру з кількох таблиць;
• вставити у підсумкову таблицю додаткові поля і в

разі потреби виконати для них обчислення;
• згрупувати записи з однаковими значеннями в пев-

ному полі;
• на основі пов'язаних таблиць створити нову таблицю;
• вилучити з пов'язаних таблиць записи, що відпові-

дають певним умовам, і т. ін.
У СУБД М8 Ассезз залежно від задачі, яка розв'язу-

ється, може бути створено кілька видів запитів, кожний із
яких має свою піктограму:

;Д| — запит на вибірку, що забезпечує вибір даних із
пов'язаних таблиць і таблиць, побудованих під час реалі-
зації інших запитів;

•жі — запит на створення таблиці, який ґрунтуєть-
ся на запиті на вибірку і забезпечує формування та запов-
нення нової таблиці;
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- — запит на поновлення, що дає змогу вносити змі-
ни в групу записів, які відбираються за допомогою запиту
на вибірку;

— запит на додавання, за допомогою якого запи-
си з таблиці результату запиту додаються в таблиці бази
даних;

**•* — запит на вилучення, що забезпечує вилучення
записів з однієї або кількох пов'язаних таблиць.

Основою будь-якого запиту є запит на вибірку. Результа-
ти виконання запиту відображаються у вигляді таблиці, яка
формується на підставі умов відбору. Поля таблиці визнача-
ються користувачем і зазначаються на бланку запиту.

П р и м і т к а
Запити на вибірку і створення нової таблиці не змінюють змісту
таблиць бази даних, а після виконання запитів на поновлення,
додавання та вилучення дані в таблицях змінюються.

Створення запиту розпочинається з клацання на кноп-
ці «ЗапросьІ» розділу «Об'ьектьІ» вікна бази даних
(див. рис. 2.184), внаслідок чого на екрані з'являється нове
вікно (рис. 2.240). У ньому можна обрати режим створен-
ня запиту — Конструктором чи за допомогою Майстра.

Ір Кадри : база дантях

ни ЖІГІ'ШІІШШШЦШ
Создание запроса с помощью мастера

Рис. 2.240. Вікно «Кадри: база данньїх» (запити)
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По клацанні на кнопці «Создать» виникає діалогове
вікно «Новьій запрос» (рис. 2.241), у якому вибирають
спосіб створення запиту. Це може бути Конструктор або
один із Майстрів — «Простой запрос», «Перекрестньїй
запрос» і т. ін.

Новий запрос

Іерекрестньїй запрос
"Іовторяющиеся записи
Записи без подчиненньїх

Рис. 2.241. Вікно нового запиту на вибірку даних

Створення запитів за допомогою Майстра

Команда Простой запрос активізує вікно «Создание прос-
тьіх запросов» (рис. 2.242), за допомогою якого вибирають
базову таблицю зі списку «ТаблицьІ/ЗапросьІ» і поля зі
списку «Доступньїе поля», що використовуються в запиті.
Імена потрібних для запиту полів передаються у вікно «Вьіб-

ранньїе поля:» за допомогою кнопок _І_І та >} .
У вікні (рис. 2.242) можна вибрати поля, для форму-

вання запиту з кількох таблиць або раніше створених за-
питів. Після вибору таблиці та її полів клацають мишею
на кнопці «Далее», щоб активізувати чергове вікно «Соз-
дание простих запросов» (крок 2), за допомогою якого за-
дається ім'я запиту (наприклад, «Ідентифікаційні коди») і
встановлюється режим роботи системи (рис. 2.243).

Альтернативним перемикачем «Открьіть запрос для
просмотра данньїх» після клацання мишею на кнопці
«Готово» на екран викликається вікно «Ідентифікацій-
ні коди: запрос на вьіборку» з результатами (рис. 2.244).
Щоб до створеного запиту внести зміни, перемикачем
«Изменить макет запроса» переходять до режиму «Кон-
структор».
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}Таблша: Співробітники

Відділ
Посада

ДатаПрийняття
Характеристика
Фото
Телефон

ТабНом
Прізвище
Ім'я
По батькові

Рис. 2.242. Вікно створення простих запитів (крок 1)

Создание простих запросов

|ІдентифІкацІйнІ коди

.. Йсазіанм-вне екаде^ет, неойжадм^їйБ д.ляіаздв»га -

аїал: ^я?,&>

Рис. 2.243. Вікно створення простих запитів (крок 2)



530 Основні додатки до МІПСІОУУЗ

&Р ІдентиФікаційн
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Головко
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Євгенія
Олексій

• Тетяна
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І Ганна
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Нша
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д
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;2867300753
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Рис. 2.244. Вікно «Ідентифікаційні коди: запрос на вьіборку»

Створення запитів за допомогою Конструктора

Застосування Конструктора проілюстровано на прикла-
ді створення запиту на вибірку.

Для активізації Конструктора досить вибрати рядок
«Конструктор» вікна «Новьш запрос» (рис. 2.241). По цьо-
му з'являється вікно «Добавление таблицьі» (див. рис. 2.245),
за допомогою якого послідовно відкриваються вкладки «Таб-
лицьі», «ЗапросьІ» та «ТаблицьІ й запросьі». Далі з них ви-
бирають потрібні для запиту — клацанням мишею на кноп-
ці «Добавить».

Анкета прийняття
Зайнято посад
Проекти
Іпівро&тники

Рис. 2.245. Вікно додання таблиці
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П р и м і т к а
Структура раніше створеного запиту змінюється засобами
вкладки «ЗапросьІ».

Після набору необхідної для запиту кількості таблиць
клацанням мишею на кнопці «Закрить» на екран викли-
кають вікно Конструктора «ЗапросМ: запрос на вьіборку»
(рис. 2.246).

Посада
Оклад

ЗагКільк

КІлькВаканс І*|

Відділ
ТабНон

Прізвище
Ім'я

КодПровсту -

НазваПроект-

ОписПроектуі
КодКлєнта

П _п_ _о_

Рис. 2.246. Вікно «ЗалросМ: запрос на вьіборку»
(для нового запиту)

Воно має дві частини — верхню і нижню.
Верхня частина містить схему даних запиту, яка має

вибрані таблиці зі списками полів. У ній користувач при
потребі може встановити нові зв'язки між таблицями,
«буксируючи» імена полів однієї таблиці до іншої.

Нижня частина вікна є бланком запиту за зразком. Кож-
ний стовпець бланка стосується одного поля. Поля можуть
використовуватися для включення їх до результату вико-
нання запиту, для сортування за цим полем і задавання
умов відбору. Щоб заповнити бланк запиту, необхідно:

• до рядка «Поле» внести імена полів «буксируван-
ням» імені поля з відповідної таблиці верхньої час-
тини вікна (використовуючи механізм «перенести і
залишити»). Всі поля таблиці можна вибрати за до-
помогою символу «*», який розміщений у першому
рядку списку і виділяє всі поля списку. Виділення
виконується також його «буксируванням». У рядку
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«Имя таблицьі» автоматично відображається ім'я таб-
лиці, з якої вибираються необхідні поля;

• у рядку «Сортировка» зазначити порядок сортуван-
ня відібраних записів у підсумковій таблиці («по во-
зрастанию» або «по убьіванию»). Результати запи-
тів можуть сортуватися в одному або кількох по-
лях. Порядок сортування визначається послідовністю
полів у бланку запиту. Якщо є потреба, сортування
скасовують установленням параметра «отсутствует»;

• у рядку «Вьівод на зкран» указати поля, що входять
до підсумкової таблиці, встановивши позначку 1/. У
тих випадках, коли поля в підсумковій таблиці не
має бути і використовується воно тільки в запиті,
позначку знімають. Перенесення будь-якого поля з
таблиці в бланк запиту завжди супроводжується ав-
томатичним установленням позначки іу*:;

• у рядку «Условия отбора» сформувати логічні умо-
ви (критерії) вибірки записів. Записи тут можуть
містити метасимволи («*», «#», «!», «?» таін.), а та-
кож логічні функції Й та ИЛИ.

За бажанням користувача непотрібні поля після їх ви-
ділення вилучаються за допомогою клавіші <Ве1е1;е>. Ви-
лучають усі поля з бланка запиту командою Правка—
Очистить бланк.

Крім полів, вибраних із таблиць, у нижній частині вік-
на запиту на вибірку можуть формуватися поля, визначені
за значеннями інших полів таблиць, та підсумкові поля з
результатами групових функцій. Перші створюють тоді, коли
в таблицях немає необхідних даних, але їх можна визначи-
ти на основі даних, що є. Для формування таких полів ви-
користовують арифметичні вирази і вбудовані функції. Ви-
раз уводять до порожньої комірки рядка «Поле» вільного
стовпця бланка запиту. Під час клацання мишею на цьому
полі автоматично формується його ім'я — «ВьгражениеМ»,
де ЛГ — порядковий номер поля, що визначається. Після
імені поля записують вираз, який відокремлюють від імені
символом «:». Наприклад, якщо до підсумкової таблиці
включити поле, в якому необхідно відобразити вік праців-
ника, то поле, що визначається, матиме такий вигляд:

ВьІ ражен ие!:І пЩОаІе()-[Спі вробітн ики]![ДатаНародж])/365)

де ІІгЬ() — ціла частина аргументу;
Ваіе() — поточна дата;
[Співробітники] — ім'я таблиці;
[ДатаНародж] — ім'я поля.



СУБД Місгозоїї Ассезз 533

Ім'я поля, що визначається, можна змінити, записуючи
в бланку запиту замість «Вьіражениеі» нове ім'я (напри-
клад, «Вік»). У цьому разі бланк запиту на вибірку буде
іншим (рис. 2.247).

«й-

&&ЗДін&Щ5Ц£&

; ™**-

Прізеище
Співробітники
по возрастанию

0

Посада
Співробітники

0

Вік:ІпІ((ОаІе(НСпівробітники]![ДатаНародж]).іе

*•*

0
"Інженер" Ог "те*

МнІ >* *Г

Рис. 2.247. Бланк запиту з полем, що визначається

Підсумкову таблицю легко змінити, використовуючи
звичайні засоби. Можна, наприклад, змінити послідовність
її полів, зафіксувати або приховати певні поля, встановити
інший шрифт, розміри рядків та стовпців і т. ін. Усі ці
процедури виконуються безпосередньо або за допомогою
відповідних команд із меню Формат.

Запит за зразком має жорстко задані умови (Поса-
да^ інженер» Ог «технолог» та ін.). Оперативно змінити
їх важко. Враховуючи це, в М8 Ассезз передбачено спе-
ціальний запит на вибірку — запит із параметром. Йо-
го формат такий:

де

ІІКе [текст]

ІлЬе — оператор (команда) мовою 80,Ь;
[текст] — будь-який текст звернення до користувача,
наприклад «Уведіть прізвище» або «Уведіть новий
оклад» тощо.
Цей оператор записують у рядок «Условия отбора» у

звичайній (рис. 2.248) послідовності.
Після запуску запиту на виконання на екран виклика-

ється вікно «Введите значение параметра» (рис. 2.249), до
поля якого вводять одне з можливих значень параметра.

Якщо необхідно сформувати запит, що складається з
кількох параметрів, останні будуть виводитися на екран у
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Прізвище

ІМЯ

По батькові
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Співробітники
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0

Посада
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Оклад
Штат

0
ІЛ<е [Уведіть провиті
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Рис. 2.248. Бланк запиту з параметром

Введнте значейШЩШШШН

ІКовальчук

Рис. 2.249. Діалогове вікно з параметром запиту

тій послідовності, в якій їх указано в бланку запиту (на-
приклад [Уведіть найменування посади], а потім — [Уве-
діть новий оклад]).

Значно розширюють можливості формування запитів
оператори Ііїсе (подібність) і метасимволи: вони дають змо-
гу знайти потрібні записи в таблиці, знаючи лише фраг-
мент написання параметра.

Формування полів, що визначаються
засобами запитів

Поле, яке відомо, користувач може створювати безпо-
середньо на ділянці «Поле» бланка запиту. Однак при
складних обчисленнях і використанні даних кількох таб-
лиць доцільно застосувати Будівник виразів.

Наприклад, задачу формування фрагмента розрахунко-
во-платіжної відомості, в якій найскладніше — це обчис-
лення прибуткового податку, Будівник виразів розв'язує так.
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Прибутковий податок з окладу (або нарахованої зарпла-
ти) в гривнях розраховується відповідно до встановленого
законодавством порядку. Для конструювання запиту
необхідно клацнути мишею на імені вільного поля бланка
запиту на вибірку, змінити його на «Прибутковий податок».
Потім клацанням правою клавішею миші викликати кон-
текстозалежне меню й активізувати команду Конструктор.
Внаслідок цього на екрані з'явиться діалогове вікно «По-
строитель вьіражений». Клацанням мишею на потрібних
об'єктах бази даних, на кнопках арифметичних та логіч-
них операцій і на кнопках логічних відношень у верхній
частині вікна слід набрати потрібний вираз. У виразі імена
таблиць та їх полів-ключів узято в квадратні дужки і між
ними вміщено знак «!». Ці роздільники встановлюються
системою за умовчання без втручання користувача.

Командою ОК вираз передається в бланк-запит, де він
розміщується услід за ім'ям поля, що визначається, і від-
окремлюється від нього двокрапкою — «:» (рис. 2.250).

Прибутковий податок |̂ і &•......
ІІ(([Штат]І[Оклад]<18,0,ІІК[Штат]І[Оклад]<в6,([Штат]І[<Хлад]-17)*0,1,Ш([Штат]І[Ок:лад]<17
І;([Штат]![Оклад>85)*0,15+6,8;Ш([Штат]![Оклал]<1021;([Штат]![ОкладЦ70ГО,2+19,55;ІЇ(І:
Штат]І[О>;твд]<І701,([Штат]І[Оклад]-1020)*0,3+189,55,([Штат]І[Оклад]-1700ГО,4+393,55))))) ̂ -|

СЗ РозрахПлатВідом

Й ТаблицьІ

- Г"! Анкета прийняття

- СЗ Зайнято посад

- СЗ Проекти

З Співробітники

Й Запроси

(Й Рогпк

Оклад
ЗагКільк
<ількВаканс
Ссьілка

Рис. 2.250. Діалогове вікно Будівника виразів із виразом
для розрахунку прибуткового податку

П р и м і т к а
Наведений вище розрахунок прибуткового податку є спро-
щеним, оскільки проігноровано те, що не всі види нараху-
вань оподатковуються і деякі категорії фізичних осіб корис-
туються різними пільгами щодо оподаткування.
Створений запит виконується командою з меню За-

прос—Запуск або за допомогою однойменної кнопки ЛЛ„<
панелі інструментів «Конструктор запросов». Командою
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Файл—Сохранить как/ зкспорт його можна зберегти у
поточній базі або у файлі із заданим ім'ям, наприклад
« ПрибутПодат ».

Після запуску на виконання сформованого запиту на
екрані відображається фрагмент розрахунково-платіжної
відомості (рис. 2.251).

ЇВ» РозрахПяатВідом : запрос иа вМ<Ш«ЙШЩіїЩЩжй||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ЩшІЩ^

±

Прізвище
Коротаєва

Акимов
Бриль
Буряк
Васильєва
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Золотарьоеа
Ковальчук

Запиєьс _*̂ _|Д_| |

Посад» ! Окпзд
гол бухгалтер 350.00
заи директора 350,00
економіст ; 300,00
технолог і 250.00
економіст і 300,00

економіст і 300,00
Інженер 300,00
касир 270,00

.технолог ; 250,00
1 ЛІ ДІ""*! я* К

Прнбутквви» податок ̂

55,55
55.55І
45.55І-
35,55

45,55
45,55
45,55
39.55
35 .55.4

Рис. 2.251. Фрагмент розрахунково-платіжної відомості

Будівник виразів використовують не тільки для ство-
рення полів підсумкової таблиці, а й для конструювання
умов вибірки даних. При цьому до рядка «Условие отбо-
ра» вводять певні критерії для вибірки записів із почат-
кових таблиць. Ці критерії можуть містити:

• метасимволи «*», «#», «?», [список_знаков], [! спи-
сок_знаков] і всілякі їх поєднання;

• логічні функції: «Ог» («Або»), «Апй» («І»), «Мої»
(«Не»), «Е^V» («Еквівалентність»), «Хог» («Виключ-
не або») та «Ітр» («Імплікація»);

• знаки операції порівняння <, <=, <>, =, >, >= та
Веілуееп (між);

• знаки арифметичних операцій (+, -, *, /) й оператор
подібності ІлЬе;

• дані різних типів (текстові, числові, грошові, дата/
час та ін.).

Безпосереднє введення умов вибірки даних трудоміст-
ке. У Місгозо£1; Ассезз для цього застосовується Будівник
виразів, який викликають командою Построить з контекс-
тозалежного меню виділеного поля в бланку запиту або за

допомогою однойменної кнопки панелі інструментів

«Конструктор запросов». Наприклад, якщо необхідно скон-
струювати запит на вибірку для отримання списку спів-
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робітників, які влаштувалися на роботу протягом остан-
нього року і мають оклад в інтервалі від 200 до 400 грн., то
Будівник виразів доцільно використати двічі.

Перший раз під час визначення умов для поля «Дата-
Прийняття» таблиці «Співробітники». У цьому випадку
умови вибірки записів за діапазоном «Дата прийняття на
роботу» формуються так:

• у бланку запиту виділяють поле «ДатаПрийняття»,
активізують контекстне меню «Условия отбора» і
команду Построить;

• у вікні «Построитель виражений» (рис. 2.252), що з'яв-
ляється на екрані, відкривають папку «ОператорьІ», ви-
бирають операцію «Сравнения» й оператор Веїлуееп;

• командою Вставить на ділянці перегляду вікна Бу-
дівника виразів викликають такий шаблон:

Веімееп «Вьіражение 1» АпсІ «Вьіражение 2»

• до шаблону вводять дату початку періоду (напри-
клад, 01.01.02) і поточну дату, а символи «#», що
виділяють дату, система вносить автоматично.

ВеІ»ееп*01.01.ог*|Апс1

Щ Роїте

ЙФункции
І- СЗ Встроенньїе функции
І-СЗ Кадри

СЗ Константу

ІТИЧЄСКИЄв
Логические

<=
О

Рис. 2.252. Будівник виразів для умов вибірки даних у полі
«ДатаПрийняття»

Другий раз — під час формування умов для поля «Ок-
лад» таблиці «Штат», які повинні мати вигляд

Веіадееп 200 АпсІ 300

Запуск цього запиту на виконання аналогічний.
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Конструювання запитів різних типів

Засобами М8 Ассезз можна сконструювати запити на
створення таблиці, поновлення, додавання і вилучення за-
писів із таблиць, а також перехресний запит. Усі вони
ґрунтуються на запиті на вибірку. Нижче розглянуто де-
які з них.

Запит на створення таблиці. Цей запит використову-
ється для збереження результату запиту у створеній табли-
ці й відрізняється від запиту на вибірку тим, що дає змогу
включити нову таблицю до складу таблиць поточної бази
даних або експортувати таблицю в іншу базу даних.

Для конструювання запиту на створення таблиці необ-
хідно створити запит на вибірку або викликати в режимі
«Конструктор» раніше створений запит. Потім за допомо-
гою команди Запрос—Создание таблицьі або клацанням

мишею на кнопці Ї§Н («Тип запроса») панелі «Конструк-
тор запросов» треба викликати діалогове вікно «Создание
таблицьі» (рис. 2.253).

Создание таблицьі

]«їта&йиш>і! [розрахункова відомість] Т| •

Г

имя файла-

Рис. 2.253. Діалогове вікно створення таблиці

До верхньої частини вікна «имя таблицьі» слід увести
ім'я нової таблиці й клацнути мишею на кнопці «ОК».
Створену таблицю можна включити до списку таблиць
поточної бази даних або експортувати в іншу базу, ім'я
якої вказують у нижній частині вікна.

Запит на поновлення. Послідовність його конструї
вання ілюструє приклад запиту на поновлення деяких г
садових окладів у таблиці «Штат», для якого спочат
слід створити запит на вибірку (рис. 2.254).
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Посада
Оклад

ЗагКільк

<ІлькВаканс

Рис. 2.254. Запит на вибірну для підвищення окладу

—Обновление ниж-
рядок «Обновление»

поновлення, на-

Посада
Оклад

ЗагКільк

КшькВаканс

Рис. 2.255. Запит на поновлення окладу
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Після запуску на виконання такого запиту на екрані
послідовно з'являються вікна для введення відповідних
параметрів (рис. 2.256).

Уведіть надбавку

|50|

Угадать шаду

|Інженер

(Ж Откана

Рис. 2.256. Вікна для введення параметрів запиту
на поновлення

Сконструйований запит можна неодноразово викорис-
товувати для поновлення окладів стосовно інших посад.

Запит на додавання. Цей запит забезпечує додання од-
ного або кількох записів, що задовольняють умови вибір-
ки, з однієї таблиці в кінець іншої (інших таблиць).

Щоб його сконструювати, створюють запит на вибірку
для початкової таблиці. Наприклад, якщо записи таблиці
«Співробітники» треба додати в таблицю «Анкета», то бланк
запиту на вибірку матиме вигляд, показаний на рис. 2.257.

£< Додавання заплів а;та6янц»;;Жн8Ш;;Ш«и«ШіШІІ!ШШ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ш^Ш:

""
По батькові ,*]

Посада

ІдентнфКод |
ДатаНародж ™і

ДатаПрийняття >

Л«Д

,̂5

ІУ ІГ

ЇИМИ Т
Співробітнжи

0

Ім'я

Співробітники

0

По батькові
Співробітники

0

Характеристика
Співробітники

0

Посада «*
Співробітники «,

3
• "ііженер

Рис. 2.257. Бланк запиту на додавання

Після цього потрібно змінити тип запиту, ввівши коман-
ду Добавление, внаслідок чого на екрані з'явиться діало-
гове вікно. У ньому до поля імені слід увести ім'я таблиці,
в яку додаються записи (рис. 2.258).

Сконструйований запит треба зберегти у поточній або ін-
шій базі даних, скориставшись альтернативним перемикачем.
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1 е> другій бажданнвх;

-1"Й ~.&П \

Рис. 2.258. Діалогове вікно додавання записів у таблицю

Запит на вилучення. Цей запит дає змогу вилучати за-
пис із однієї або кількох пов'язаних таблиць. В останньому
випадку для визначення схеми даних у діалоговому вікні
«Изменение связей» обов'язково має бути встановленим ре-
жим каскадного вилучення записів (див. рис. 2.213).

Запит на вилучення при відношенні 1 :М конструюють
на підставі основної таблиці (у прикладі, що розглядаєть-
ся, це може бути таблиця «Штат»). Потім установлюють
тип запиту «Удаление» і за допомогою миші «буксиру-
ють» значок «*» в поле бланка запиту. В комірку «Удале-
ние» у відповідь на запит, що з'явиться на екрані, необхід-
но записати умову вибірки записів на вилучення (це може
бути параметр). Після виконання цих дій бланк запиту
набуде вигляду, зображеного на рис. 2.259.

І°Р Скорочення посади :; з̂аІфо:Й;ЩЩвШІнЩІІІІІІІ|

і

ІУ

* ::Ж

Посада

Оклад

ЗагКільк ***

КІлькВаканс ^\
V\«»

йккйййИйИЙ№:й-:¥>:%"

ТабНон

Прізвище

Ім'я

По батькові

Посада

*І

л̂і

її

ч

вяи;

Штат.* л
Штат
Из

Посада
Штат
Условие
(Уведіть скорочену посаду]

— *
-

*«і і Г̂

Рис. 2.259. Бланк запиту на вилучення записів
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Попередньо переглянути результат можна, клацнувши

мишею на кнопці Р" панелі інструментів. Каскадне ви-
лучення записів із таблиць «Штат» і «Співробітники» здій-

снюється клацанням мишею на кнопці * .

Використання у запитах групових операцій

Групові операції дають змогу поєднувати записи в гру-
пи з однаковими значеннями в обраних полях і використо-
вувати для цих груп одну з дев'яти статистичних функцій.

Для створення запиту з груповими операціями необ-
хідно до бланка запиту включити поля, в яких буде групу-
вання, і поля, в яких планується статистичне оброблення.
Після формування полів запиту необхідно активізувати
команду меню Вид—Групповьіе операции, клацнути на

панелі інструментів на однойменній кнопці — ** або ви-
брати команду Групповьіе операции в контекстозалежно-
му меню (рис. 2.260), що з'являється при клацанні пра-
вою клавішею миші на бланку запиту.

Внаслідок цього в бланку за-
питу з'являється рядок «Груп-
повая операция», у якому щодо
всіх полів записують «Группи-
ровка». Для кожного поля не-
обхідно розкрити список стати-
стичних функцій і вибрати по-
трібну.

В одному запиті по різних
полях можна використовувати
різні функції. Наприклад, якщо
у кожному відділі потрібно
визначити кількість співробіт-
ників, нараховану заробітну
плату і обчислене значення при-
буткового податку, то для кон-
струювання такого запиту не-
обхідно використати таблиці

«Штат», «Співробітники» і запит «РозрахПлатВідом».
Бланк запиту матиме вигляд, представлений на рис. 2.261.

Результат виконання сконструйованого запиту пока-
зано на рис. 2.262.

Рис. 2.260. Контекстоза-
лежне меню бланка запиту
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Відділ
Співробітники
Груплиооека
по возрастанию

0

Прізвище
Співробітники
СоипЬ

0

Оклад
РозрахПлатВідом
5ипі

0

Прибутковий пода •*•
РозрахПлатВідон «,
5ит

0
<>0 |

іУ сІГ
Рис. 2.261. Бланк запиту для групової операції

дір Групування : запрос на виборну

СоипІ4Трізвиш,е 5«ш 41 рябуткввий

1 770,00

1 320,00
1 200,00

281 ,75
191,75

182.20

Ззг**»!

Рис. 2.262. Результат виконання запиту для групової операції

Конструювання звітів

Звіт є кінцевим результатом виконання багатьох про-
цедур із базою даних і дає змогу отримати дані в будь-
якому форматі з різною деталізацією. До нього можна
включати лінії рамки, рисунки, графіки та ін.

У процесі конструювання звіту визначають склад і зміст
його розділів, оформляють заголовки, тексти реквізитів та
їх місце на бланку. Якщо порібно мати висновок у звіті
відомостей з кількох таблиць, основою його конструюван-
ня може бути багатотабличний запит.

Усі звіти, що створюються в М8 Ассезз, поділяються
на три категорії:

• рядкові, в яких дані відображаються рядками в кож-
ному окремому стовпці;

• стовпцеві, в яких усі поля розміщені одним стовп-
цем і вирівнюються по лівому краю;

• поштові наклейки, призначені для друкування
поштових наклейок у різноманітних форматах.
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Для створення звіту необхідно у вікні бази даних у
розділі «Обт>ектьІ» клацнути мишею на кнопці «Отче-
тьі» і вибрати режим створення звіту клацанням на ряд-
ку «Создать отчет в режиме конструктора» або «Создать
отчет с помощью мастера». Вибрати режим конструю-
вання звіту можна і в діалоговому вікні «Новьій отчет»
(рис. 2.263), що з'явиться після активізації піктограми
«Создать» панелі інструментів вікна бази даних.

Новьій отчет

Мастер отчетов
Автоотчєт: в столбец
Автоотчет: ленточньїй
Мастер диаграмм
Почтовьіе наклейки

е качестее
источника дйниьіх та&йи«у
иети запрос:

Розрахунково-платіжна відомісті

ОК

Рис. 2.263. Діалогове вікно нового звіту

За допомогою цього вікна можна вибрати один із ре-
жимів конструювання звіту: «Конструктор», «Мастер от-
четов», «Автоотчет» і т. ін. Найскладнішими є технології
використання Конструктора та Майстра звітів. Інші ре-
жими конструювання звітів простіші.

Створення звіту за допомогою Конструктора

Під час вибирання режиму «Конструктор» на екрані
з'являється вікно Конструктора звітів, у якому відобра-
жаються порожні розділи звіту (рис. 2.264).

Додають або вилучають розділи звіту командами
Вид—Колонтитули або Вид—Заголовок/Примечание от-
чет а.
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Рис. 2.264. Вікно Конструктора звітів

Під час розроблення звіту у вікні треба заповнити кож-
ний розділ елементами керування відповідно до макета
звіту. Якщо необхідно згрупувати записи в певному полі,
то у вікні Конструктора звітів можна додати розділи «За-
головок грушіьі» та «Примечание грушіьі». При цьому в
розділі «Примечание группьі» можна розмістити вирази
для підбиття підсумків у групах.

У процесі конструювання звіту за допомогою команд
із меню і кнопок відповідних панелей інструментів розді-
ли звіту заповнюються потрібними елементами. Поля зі
значеннями, що повторюються, розміщуються на ділянці
даних, а поля, за якими здійснюється групування, — в
заголовку груп.

Технологію конструювання однотабличного звіту добре
ілюструє приклад формування розрахунково-платіжної ві-
домості підприємства. Нехай у цій відомості мають бути
групування співробітників за відділами, а також групові
та загальні підсумкові дані за основними показниками.

Для створення звіту в режимі «Конструктор» необ-
хідно в діалоговому вікні «Новьій отчет» (рис. 2.263)
вибрати рядок «Конструктор», а як джерело даних —
запит на вибірку «Розрахунково-платіжна відомість».
У вікні «Конструктор отчета», що відкрилося (рис. 2.264),
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за допомогою панелі з таким самим ім'ям у розділах
розміщуються потрібні елементи керування, а також поля
запиту (рис. 2.265), перелік
яких викликається клацанням

^' («Списокмишею на кнопці
по лей»).

Для групування і сортуван-
ня даних клацанням мишею

ш<на кнопці *, ' («Сортировка й
группировка») панелі керу-
вання необхідно викликати
однойменне діалогове вікно
(рис. 2.266).

Розрахунково-пл...

Відділ

ПІП_б

Оклад

ПрибПодаток

ПенсФонд

ФондБезр

До_видачі

Рис. 2.265. Список полів
запиту

По возрастанию
По возрастанию

Рис. 2.266. Діалогове вікно сортування та групування даних

У зв'язку з тим що дані мають бути згруповані за
відділами, зі списку полів запиту «Розрахунково-платіжна
відомість» вибирають поле «Відділ» і за ним задають гру-
пування. Для цього на ділянці «Свойства группьі» в ряд-
ках «Заголовок группьі» та «Примечание группьі» потрібно
вказати «Да».

Значення номера відділу слід задати один раз. Тому
його розміщують у розділі «Заголовок группьі» «буксиру-
ванням» імені поля «Отдел» зі списку полів у розділ заго-
ловка. Далі, при потребі, підпис поля можна скорегувати,
задавши тип шрифту і його розмір. У цьому самому розді-
лі формують підписи полів звіту (шапку таблиці).

Табличну частину звіту створюють, «буксируючи» від-
повідні поля з вікна «Список полей» у розділ «Область
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данньїх». Щоб вивести відсортовані за алфавітом прізви-
ща співробітників, у кожній групі задається сортування у
відповідному полі або на ділянці «Свойства группьі» діа-
логового вікна «Сортировка й группировка» (рис. 2.266)
у рядках «Заголовок группьі» і «Примечание группьі», для
чого потрібно задати «Нет». Поле «ПШ_б» може бути ство-
рене під час конструювання запиту «склеюванням» (кон-
катенацією) полів «Прізвище», «Ім'я», «По батькові» за
таким правилом:

= Прізвище &« »& Гмя &« »& По батькові

Щоб включити до звіту розрахункові поля з підсумко-

вими даними, необхідно клацнути мишею на кнопці *̂*
(«Поле») панелі елементів керування і помістити елемент
«Свободньїй» в розділі «Примечание группьі: Відділ» ниж-
че відповідного підпису в шапці таблиці. Після цього кла-
цанням правою клавішею миші на створеному полі треба
викликати контекстозалежне меню Поле (рис. 2.267).

Рис. 2.267. Контекстозалежне меню Поле

Вибір команди Свойства дасть змогу викликати діало-
гове вікно «Поле: Поле М» (./V — номер поля), що містить
п'ять укладок (рис. 2.268).
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Й'Поле: ПбйеО

Мшсет Йанньїе |собьіТйй] Др'уїгие І Все
Данньїе, У < < • > . . < . , > , < < •+,

Сумна енаштлениеи ,,,,„,,, Для группьі
ІОтсутствует

| Для всегсі

Рис. 2.268. Діалогове вікно «Поле: Поле М« (укладка «Данньїе»)

При активній вкладці «Данньїе» розкриття списку рядка
«Сумма с накоплением» дає змогу встановити один із режи-
мів: «Отсутствует», «Для группьі» чи «Для всего». Крім

того, клацнувши мишею на кнопці І -"- рядка «Данньїе»,
слід викликати вікно «Построитель вьіражений», за допо-
могою якого конструюють потрібний вираз (рис. 2.269).

Построитель виражений

5игг, ([ПркбПодатск] £

- СЗ Додавання записів у

Озапросі

О Ідентифікаційні коди

- С] Пошук даних за прізвищем

- СЗ Р озрахПлатБідоч

- ̂ НИГОНВИВНИШИІВІИДіД

й Шга-_пес«рвстьй

Рис. 2.269. Діалогове вікно Будівника виразів

Клацанням мишею на кнопці «ОК» повертаємося до
діалогового вікна «Поле: Поле М». При активній вкладці
«Макет» вибирають формат та інші характеристики да-
них, що відображаються в цьому полі (рис. 2.270).
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ЙГ. П ояе: П ояеО
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Рис. 2.270. Діалогове вікно «Поле: ПолеМ» (укладка «Макет»)

Аналогічно будують інші поля з виразами. Після конс-
труювання всіх полів розділу «Примечание группьі: Від-
діл» дані потрібно відформатувати.

Якщо кількість записів у таблиці звіту така, що їх мож-
на розмістити на кількох сторінках, то кожну з них необ-
хідно пронумерувати. Для цього в розділі «Нижний ко-
лонтитул» вікна «Конструктор отчета» створюють поле
«Свободньш», у властивостях якого за допомогою Будів-
ника виразів конструюють такий вираз:

= "Сторінка" & [Ра£е] & "з" & [Ра§ез]

У цьому самому розділі звіту для записування поточ-
ної дати та поточного часу на кожній сторінці звіту потріб-
но створити поля та ввести до них вираз =Ва1;а() або =Мо-»().
Якщо ж ці дані треба вказати у звіті один раз, на першій
сторінці, то зазначене поле треба розташувати в розділі
«Заголовок отчета».

Розроблений за допомогою Конструктора звіт «Розра-
хунково-платіжна відомість» показано на рис. 2.271.

На будь-якій стадії створення звіт можна переглянути
через команду Файл — Предварительньїй просмотр або

кнопку Я панелі інструментів. На екрані й на папері
звіт матиме однаковий вигляд (рис. 2.272).
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Рис. 2.271. Звіт, розроблений за допомогою Конструктора

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
за січень

Відділ № 1

ж
з/п

1
2

3

4

5

Прізвище, ім'я, по батькові

Акимов Олексій Ігорович

Бриль Тетяна Іванівна

Золотарьова Ірина Марківна

Каратаєва Євгенія Валентинівна

Стефанов Олексій Ілліч

Усього по відділу

Оклад,
гри.

350,00

300,00

270,00

350,00

500,00

1 770,00

Прибутковий
податок, грн.

55,55

45,55

39,55

55,55

85,55

281,75

У Пенсій-
ний фонд,

грн.

52,50

45,00

46,50

52,50

75,00

265,50

Уфонд
безробіт-
тя, грн.

35,00

30,00

27,00

35,00

50,00

177,00

До видачі,
грн.

206,95

179,45

162,95

206,95

289,45

1045,75

Відділ № З

№
з/п

1

2

3

4

Прізвище, ім'я, по батькові

Васильєва Ганна Петрівна

Головко Світлана Іванівна

Галко Руслан Сидорович

Малько Валентина Іванівна

Усього по відділу'

Усього по підприємству

Оклад,
грн.

300,00

300,00

300,00

300,00

1 200,00

4290,00

Прибутковий
податок, грн.

45,55

45,55

45,55

45,55

182,20

655,70

У Пенсій-
ний фонд,

грн.

45,00

45,00

45,00

45,00

180,00

643,50

Уфонд
безробіт-
тя, грн.

30,00

30,00

30,00

30,00

120,00

429,00

До видачі,
грн.

179,45

179,45

179,45

179,45

717,80

2561,80

Рис. 2.272. Фрагмент звіту в режимі попереднього перегляду
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На екрані з'являється також панель інструментів
«Предварительньїй просмотр» (рис. 2.273), за допомогою
якої можна змінити цей режим чи вийти з нього.

Рис. 2.273. Панель інструментів попереднього перегляду звіту

Оформлений звіт слід зберегти і, при потребі, надруку-
вати. Перед цим за допомогою команди Файл — Парамет-
ри страницьі можна вибрати принтер, задати формат па-
перу, розміри полів, відстань між рядками, орієнтацію зві-
ту на аркуші тощо.

Розроблення багатотабличного звіту
в режимі Майстра

Конструювання звітів за допомогою Майстра зводить-
ся до діалогового режиму його створення, коли система
ставить кілька запитань про звіт і на підставі відповідей
конструює його. Майстер звітів використовується для ство-
рення звітів із групуванням і без нього, а також підсумко-
вих, багато- й однотабличних звітів і т. д. Технологію конс-
труювання багатотабличних звітів проілюстровано на
прикладі таблиць «Проекти» та «Співробітники».

Для створення звітів у цьому режимі необхідно в діалого-
вому вікні «Новьш отчет» (див. рис. 2.263) клацнути мишею
на пункті «Мастер отчетов», а в списку джерел даних вибра-
ти таблицю або запит, дані з яких будуть використовуватися
у звіті. Якщо при цьому потрібні дані з кількох таблиць, то
слід вибрати головну таблицю (наприклад, «Проекти»).

Після клацання мишею на кнопці «ОК» відкриваєть-
ся перше діалогове вікно «Создание отчетов» режиму «Ма-
стер отчетов» (рис. 2.274).

Воно має список таблиць, що розкривається, і запити для
вибору їх як джерела даних. Тут також є списки « Доступ -
ньіе поля» та «Вьібранньїе поля» для додання у звіт потріб-
них полів. Відбирають ці поля за допомогою кнопки ІЛіі або

~™- Якщо у процесі вибірки було допущено помилку і ви-
никла необхідність вилучити поле зі списку «Вьібранньїе
поля:», то треба клацнути мишею на кнопці „̂ 1_ або і**...

Коли у звіті використовуються дані двох і більше таб-
лиць або одного запиту, то необхідно зі списку таблиць та
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І Вмберит̂  появ дня атчета.

Табяидаи загфв&І

ІТаблицз: Співробітники

Відділ
ТабНом

ІдентифКод
ДатаНародж
ДатаПрийняття
Характеристика
Фото

-і!
«І
—І

НазваПроекту
ОгмсПроекту
Виконавець
ДатаПочаткуПроекту
ДатаЗавершенняПроекту
Прізвище
Ім'я

Рис. 2.274. Перше діалогове вікно створення звітів
(вибір полів для звіту)

запитів вибрати потрібні й додати відповідні поля. Набрав-
ши таким чином усі необхідні для звіту поля, слід клацну-
ти мишею на кнопці «Далее». Вигляд діалогового вікна
залежить від того, з однієї чи кількох таблиць вибрано по-
ля. Якщо таблиць кілька, то на екрані з'являється друге
діалогове вікно «Создание отчетов» (рис. 2.275).

За допомогою його елементів керування вибирають поле
таблиці, яке використовуватиметься для групування даних
(наприклад, «НазваПроекту»). Після цього треба клацнути
мишею на кнопці «Далее», внаслідок чого на екрані з'явля-
ється третє діалогове вікно «Создание отчетов» (рис. 2.276).

Це вікно дає змогу задати критерій сортування даних
у групах звіту: за зростанням або спаданням. По тому
потрібно клацнути мишею на кнопці «Далее» — і на ек-
рані з'явиться четверте діалогове вікно (рис. 2.277).

Воно допомагає вибрати макет звіту (ступеневий, блок,
структура 1 і т. д.), його орієнтацію (книжкову або аль-
бомну) і вказати, чи треба автоматично настроювати ши-
рину полів для їх розміщення на одній сторінці. Після
встановлення потрібних значень параметрів необхідно
клацнути мишею на кнопці «Далее», яка виведе на екран
п'яте діалогове вікно (рис. 2.278).
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ДатаЗавершенняЛроекту
Прізвище
Ім'я
По батькові
Посада

ОписПроекту, ДатаПочаткуПроекту,
ДатаЗавершенняПроекту, Прізвище,
Ім'я, По батькові, Посада

Рис. 2.275. Друге діалогове вікно створення звітів
(додавання рівня групування)

Рис. 2.276. Третє діалогове вікно створення звітів
(вибір критерію сортування записів)
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ІСоздание отчетов

Ориентвций

Рис. 2.277. Четверте діалогове вікно створення звітів
(вибір макета звіту)

Созданне отчетов

Деловои
Обьічньїй
Полужирньй
Сжатьій
Спокойньй

Заголовок
Подпнсь даккьга

Зпетяент даюшх

.0-гиема [ *_<№&& | &3мае> | Ситове

Рис. 2.278. П'яте діалогове вікно створення звітів
(вибір стилю звіту)
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Зі списку у правій частині цього вікна можна вибрати
стиль звіту. Якщо це зроблено, то в лівій частині вікна
з'являється його зразок. Далі слід клацнути мишею на
кнопці «Далее», щоб викликати на екран останнє, шосте,
діалогове вікно «Создание отчетов» (рис. 2.279).

Созданне отчетов

Задайте»*» етчета*
: ]ВиконавцІ проектів

УшазаньІ все сеааенйй, неебходом&в йяа-ссшания
отчетас помощьюмастера.

Дайьнеишие аействйя;

<* ПрОй*Яр#Й» 6ТЧЄТ,

*̂ і̂ змежть макет тчетз.

Г*

Отменз Готова

Рис. 2.279. Шосте діалогове вікно створення звітів
(формування імені звіту)

У ньому вказують заголовок звіту і, використовуючи
його елементи керування, переходять у режим «Конст-
руктор отчета» — якщо бажають змінити структуру зві-
ту та додати потрібні елементи керування. Для цього тре-
ба ввімкнути альтернативний перемикач, перевівши його
в стан «Изменить макет отчета».

Після відповідного редагування звіт матиме такий ви-
гляд (рис. 2.280).

На будь-якому етапі роботи в режимі «Конструктор»
звіт можна заздалегідь переглянути і підготувати до дру-
кування. Остаточний вигляд звіту зображено на рис. 2.281.

П р и м і т к а
У цьому звіті для формування даних у полі «Виконавець»
використовувалася операція конкатенації текстових даних
із різних таблиць.
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Виконавці проектів, І !
і.—, . —,—=-, , г- т т т
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"Т"" І ї Г

аг
Рис, 2.280. Звіт про виконавців проектів (режим перегляду)

Виконавці проектів
Назва Дата

проекту ззвєршєнн Опис пр оект у Виконавці Посада

Ковальч^Ніна Євдокимівна технолог

Асимое Олексій Ігорович зам.директої

«ОбЛІг»

31.12.2002 Аналіз можливостей
постачальників (споживачів.
Розроблення рекомендацій
Іц о до о рг ан в аціі вз а єн о дії з
клієнтами.

«Політ»

31.10.2001 Анзл'в можливостей
модернізації інформаційно-
обчислювального центру і
розроблення рекомендацій
щодо реорганізації
виробництваз урахуванням
переходу на нову
комп'ютерну техніку.

«Сад»

01.10.2002 Розроблення пропозицій; Рижко Дштро Степанович технолог
аналіз можливостей
моде рніз аціі* а втотра ктор но го
господарства підприємства.

«Шлях»

01.12.2002 АналЬ можливостей
підключення інформаційно-
обчислювального центру
підприємства до мережі
Інтернет.

Буряк Віктор Петрович

Рис. 2.281. Фрагмент звіту, підготовлений для друкування



3.
Сучасні комп'ютерні технології
оброблення даних

3.1. Засоби підготовки
і проведення презентацій
Загальні відомості про мультимедійну технологію

Завдяки великому поширенню мультимедійних ком-
п'ютерів зацікавленість у створенні мультимедіа-додатків
постійно збільшується.

Мультимедіа — сучасна ІТ, що об'єднує за допомогою комп'ютерних
засобів графічне та відеозображення, звук й інші спеціальні ефекти.

До категорії мультимедіа належить значна частина
розважальних, освітніх та інформаційно-довідкових про-
грамних продуктів.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є
можливість розроблення на їх основі інтерактивних пре-
зентацій. У цьому разі глядач перестає пасивно сприйма-
ти інформацію і стає активним учасником процесу.

Для розроблення мультимедійних додатків на найпоши-
реніших ІВМ-сумісних комп'ютерах потрібні мультимедій-
ний комп'ютер на основі ОС \¥ІПСІОДУЗ і відповідне приклад-
не програмне забезпечення (авторські засоби мультимедіа).

Мультимедійні комп'ютери

Розробляє та поширює стандарти і специфікації на
апаратне та програмне забезпечення мультимедійних
комп'ютерів підрозділ Зойтуаге РиЬІізпегз Аззосіаііоп ра-
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1»
ди МиШтейіа РС Маг1сетлІІ£ Соипсії (МРС). Пристрій або
програма, марковані торговою маркою МРС, відповідають
вимогам до роботи за мультимедійною технологією.

Мультимедійний комп'ютер, як правило, оснащено зву-
ковою і відеокартами, звуковими колонками, мікрофоном
та високошвидкісним дисководом СВ-КОМ, ВУВ-дисково-
дом, відеокамерою тощо. Здебільшого використовується
МШІ-сумісна звукова карта. До неї через відповідне роз-
німне з'єднання можна приєднати електронні музичні
інструменти (синтезатор, гітару тощо).

Звукова карта разом із двома колонками призначена
для відтворення високоякісного стереозвуку, а разом із
мікрофоном — для записування на диск людської мови,
музики та інших звуків.

Відеокарта для мультимедійного комп'ютера має за-
безпечити можливість повноекранної синхронізованої
трансляції відео з адекватним передаванням руху (на-
приклад, демонстрації рекламних роликів, кліпів із висо-
кою роздільною здатністю та іншої відеопродукції).

Дискоеод СВ-КОМ, крім зчитування цифрової інфор-
мації, дає змогу відтворювати інформацію з аудіодисків і
УігіеоСВ.

Сучасні комп'ютери стрімко розвиваються, і зміст по-
няття «мультимедіа» швидко змінюється разом із про-
гресом їх апаратної бази. На практиці комп'ютер, що
відповідає мультимедійному стандарту, може не задовольня-
ти вимог користувача і внаслідок швидкого «старіння»
стандарту.

Одна з найдосконаліших ОС ІВМ-сумісних комп'юте-
рів — ^Уіпсіо'игз 98 — є високопродуктивною мультимедій-
ною платформою, що визначає такі особливості мульти-
медійних технологій:

• архітектурну підтримку цифрового відео, аудіо та
МГОІ; це звільняє користувачів і розробників від
проблем, пов'язаних із установленням драйверів
пристроїв;

• технологія «приєднай і працюй» полегшує встановлення
та налагодження сумісних мультимедіа-пристроїв;

• програми лазерного програвача (СВ Ріауег), програ-
вача цифрових дисків (ВУВ Ріауег) й універсально-
го програвача (Мейіа Ріауег) дають змогу відтворю-
вати звукові файли, а останні дві — ще й відео-
мультимедійні файли;

• операційна система підтримує основні технологічні
новинки в галузі двовимірної растрової графіки,
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побудову тривимірних зображень і цифрового аудіо
та відео (призначену для цього програму Уігіео іот
ЛУІпс1о\У8 вбудовано в ОС);

• 32-розрядна архітектура ОС дає змогу істотно під-
вищити продуктивність комп'ютера під час роботи з
мультимедіа;

• підтримка багатозадачності створює авторам муль-
тимедіа зручне робоче середовище;

• раціоналізована архітектура підсистем цифрового
відео й аудіо, МІЬІ та оброблення файлів різних
форматів (у тому числі форматів МРЕО — МОУІП£
Рісіигез Ехрегіз Стоир і УУАУ для аудіо та МРЕО й
АУІ для відео) дають змогу створювати аудіо-, відео-
й анімаційні ефекти професійної якості.

Основні характеристики сучасних мультимедійних
комп'ютерів, поширених на ринку України, наведено в
табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Основні характеристики

сучасних мультимедійних комп'ютерів

Характеристики
і пристрої

Тактова частота,
ГГц

Ємність ОЗП,
Мбайт

Ємність жорсткого
диска, Гбайт

Швидкість
СВ-КОМ, СВ-КУ,
ПУВ-КОМ

Відеокарта

Звукова карта

Монітор

Процесор

Сеіегоп

0,8—1,2

128—512

20—60

40-х— 52-х
СВ-КОМ

8УСА
(32—128
Мбайт)

Стандарту
РСІ,

32—128
розрядна

ВУСА
(15, 17,
19, 21",

0,22-0,28)

Репііит 3

0,8—1,0

256—512

20—60

СВ-КУ
16/10/40

8УОА
(32—128
Мбайт)

Стандарту
РСІ,

32—128
розрядна

ТГТ
(15, 17,

19")

АіЬІоп ХР
1700+

1,7—2,0

256—1000

40—100

ВУВ-КОМ
16х

8УОА
(32—128
Мбайт)

Стандарту
РСІ,

32—128
розрядна

ТГТ
(17, 21")

Репііит 4

1,4—2,0

256—1000

40—100

ВУВ-КОМ
16х

8УОА
(32—128
Мбайт)

Стандарту
РСІ,

32—128
розрядна

ТГТ
(17, 21")
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Мультимедійні проектори

Мультимедійні проектори — сектор комп'ютерного
ринку, що бурхливо розвивається. Вони дають змогу про-
ектувати зображення від комп'ютера, відеомагнітофона,
телевізора на великі екрани з діагоналлю понад 10 м.
їм властива висока роздільна здатність (1024 х 768 то-
чок) та інтенсивний світловий потік (понад 1600 лм), що
дає можливість застосовувати їх для презентацій у ве-
ликих незатінених приміщеннях. Серед їх переваг —
портативність і мобільність (маса деяких із них стано-
вить 3 кг). Практично всі мультимедійні проектори ма-
ють об'єктиви зі змінною фокусною відстанню, завдяки
чому розміри зображення можна задавати, не переміщу-
ючи проектора.

Сучасні мультимедійні проектори, основні характерис-
тики яких наведено в табл. 3.2, мають функцію тильного
сканування зліва направо і знизу вгору, що дає змогу вста-
новлювати їх із тильного боку екрана і навіть прикріпля-
ти до стелі. При такому положенні проектор не займає
багато місця і не заважає огляду. Багато мультимедійних
проекторів мають вбудовану аудіосистему (підсилювач по-
тужності та стереосистему) і забезпечують високоякісний
звуковий супровід презентації у малих та великих ауди-
торіях.

Основою сучасного мультимедійного проектора є дже-
рело світла і рідкокристалічний дисплей (ЬСВ — Л^иісі
Сгувїаі Візріау^, що формують зображення. Є кілька
ЬСВ-технологій виготовлення мультимедійних проек-
торів.

ТР1'-технологія (ТМп Гіїт Тгапзізіог ЬСВ — рідко-
кристалічний дисплей на тонкоплівних транзисторах).
Елемент зображення у такому проекторі створюється за
допомогою трьох рідкокристалічних вічок (по одному на
червону, зелену і синю складові зображення). Кожне віч-
ко має керований тонкоплівний транзистор. Сукупність
вічок, які керують одним кольором, утворює рідкокрис-
талічну матрицю. Дисплей, що складається з трьох рід-
кокристалічних матриць, за формою є прямокутником зі
сторонами 10x15 см (рис. 3.1).

Проекційні системи з ТРТ-дисплеєм особливо зруч-
ні для демонстрації даних у графічному форматі. Вони
характеризуються високоякісним перенесенням кольо-
рів і забезпечують високу швидкість зміни зображення
на екрані.



Таблиця 3.2
Основні характеристики мультимедійних проекторів

Характеристика

Технологія

Роздільна
здатність, точок

Яскравість
зображення, лм

Відстань
до екрана, м

Діагональ
зображення, м

Тильна проекція

Маса, кг

Потужність, Вт

Ресурс лампи,
год.

Звукові колонки

8АКУО
(РЬС-8Р10Е)

3 х 1,3"
роїузіїісоп

80 х 600

1250

1,4 — 15,6

0,79 — 10,8

Є

6,6

250

1000

2 х 2 Вт,
стерео

ІпРосив
(ЬР755)

3 х 0,9"
роїузіїісоп

1024 х 768

900

1,5 — 5,5

0,74 — 3,5

Є

4,4

250

2000

2 х 3 Вт,
стерео

А8К
(А6 Сотрасі)

3 х 0,9"
роїузіїісоп

1024 х 768

800

1 — 15,6

0,58 — 7,62

Є

3,5

200

2500

2 х 1 Вт,
стерео

СТХ
(ЕгРго 585)

ТРТ 6,4"

800 х 600

450

1,5 — 6

1 — 4,5

Є

4,7

380

1000

2 х 1,5 Вт,
стерео

РІЧ8

(17Р 880$

1 х ВЬР

800 х 600

800

1,2 — 12,8

0,61 — 7,62

Є

4,5

400

1000

1 Вт, моно

РІЧ8

(ОТ 1100)

1 хВЬР

1024 х 768

1000

1,2 — 12,3

0,61 — 7,62

Є

4,8

400

1000

1 Вт, моно

о
о\
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Екран

ТРТ-дисплей

Конденсор

Проекційна
лампа / ВІД комп'ютера

Рис. 3.1. Схема мультимедійного проектора з ТРТ-дисплеєм

Полісиліконова ЬСО-технологія ґрунтується на вико-
ристанні трьох невеликих рідкокристалічних матриць (па-
нелей) розміром від 2,3 до 3,3 см. Кожна матриця керує
своїм кольором — червоним, зеленим або синім (рис. 3.2).

Матриці мають дуже добре світлопередавання і за-
безпечують підвищену яскравість кольорів. Проектори з
полісиліконовими панелями дають змогу вручну або ав-
томатично регулювати розмір зображення. За їх допомо-
гою можна демонструвати як прості текстові, так і склад-
ні мультимедійні зображення.

ОМВ/ОЬР-технологія ґрунтується на використанні
1000 мікроскопічних дзеркал з електронним керуванням,
розташованих на напівпровідниковій мікросхемі. Трико-
льоровий фільтр, крізь який проходить промінь світла,
обертається синхронно з приладом контролю зображен-
ня. Завдяки високій швидкості зміни кадрів три окремих
кольорових кадри, що з'являються послідовно один за од-
ним, відбиваючись від мікроскопічних дзеркал, формують
одне кольорове зображення (рис. 3.3).

ВМВ/ВЬР відрізняється від інших технологій рівно-
вагою, яскравістю зображення та тим, що вона не має зернис-
тої структури.

Джерелом світла в проекційних системах може бути
галогенна або металогалогенна лампа потужністю 120—
200 Вт з терміном служби від 1000 до 4000 год.
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К, О, В — три ЬВС-матриці, які
«відповідають» за три кольори:
червоний, зелений та синій

Дзеркало

Конденсор Дзеркало

В — дихроматичне напівпрозоре
дзеркало

Від комп'ютера

Рис. 3.2. Схема мультимедійного проектора з полісиліконовою
ІСО-технологією

Мікросхема
із дзеркалами

Від комп'ютера

Проекційна лампаТрикольоровий фільтр

Рис. 3.3. Схема мультимедійного проектора з ОМО/ОІР-технологією

З розвитком технологій майже щомісяця з'являються
нові, досконаліші моделі. Проектори стають яскравішими,
легшими, економічнішими і дешевшими.

Класифікація авторських засобів мультимедіа

Авторські засоби мультимедіа — це засоби (додатки),
які мають заздалегідь підготовлені елементи для розроб-
лення інтерактивних мультимедійних програм, їх вико-
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ристання є прискореною формою розроблення інтерактивно-
го мультимедійного проекту, що в кілька разів зменшує
вартість робіт. Ці засоби різняться спеціалізацією, мож-
ливостями і зручністю освоєння.

Класифікацію авторських засобів мультимедіа запро-
поновано Джемі Силгаром. За нею розрізняють вісім
типів — згідно з метафорами, які використовуються: мо-
ву сценаріїв (8сгіртлп£ Ьап£иа£е); образотворче керу-
вання потоком даних (Ісоп/По^ Сопігої); кадр (Ггате);
картку з мовою сценаріїв (СагсІ/8сгіртлп£); тимчасову
шкалу (Тітеїіпе); ієрархічні об'єкти (НіегагсМсаІ ОЬіесі);
гіпермедіа-посилання (Нурегтесііа Ілпіса^е); маркери

Мова сценаріїв. Це об'єктоорієнтована мова програ-
мування, у якій спеціальні оператори визначають взаємо-
дію елементів мультимедіа, розташування активних зон,
призначення кнопок тощо. Однак можливість редагуван-
ня елементів мультимедіа (графічних зображень, відео, зву-
ку) в такій мові є дуже обмеженою. Або її може навіть не
бути. В основному мови сценаріїв належать до інтерпре-
тувальних. Тому авторські засоби порівняно з іншими ма-
ють низьку швидкодію.

Авторськими засобами мультимедіа, що ґрунтуються
на мові сценаріїв, є Теп Соге Ьап^иа^е (фірма Сотрийег
Теаспііщ), Мегїіа Уіеду (фірма МісгозоЙ) тощо.

Образотворче керування потоком даних. Основою ав-
торського засобу цього типу є палітра значків (Ісоп Раїейе),
які позначають різні функції взаємодії елементів засобу, і
спрямовуючу лінію (Но\у Ілпе), яка вказує зв'язки між
значками. За допомогою значків на екран виводять текст,
графічні зображення, переміщують їх, відтворюють філь-
ми, звук тощо.

Спрямовуюча лінія є своєрідним засобом побудови ієрар-
хічної схеми додатка. На неї перетягують відповідні знач-
ки. Набір цих значків відповідає послідовності дій, які вико-
нуються після запуску створеного додатка на виконання.

Суттєвою перевагою авторських засобів цього типу є
скорочення термінів роботи з дизайном додатка зі складни-
ми функціями взаємодії. Проте вони є дорогими (їх вар-
тість сягає кількох тисяч доларів).

Авторські засоби цього типу: Аи1;пог\уаге (фірма
Масготейіа), ІсопАиМІог (фірма Аіт ТесЬ), ТІЕ (фірма СгІоЬаІ
Іпїогтатдоп Зузіетз).

Кадр. Даний тип авторських засобів подібний до типу
образотворчого керування потоком даних. Він також має
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палітру значків. Однак зв'язки між ними можуть відобра-
жати навіть складні алгоритми, що розгалужуються. Ці
авторські засоби мають високу швидкодію, але потребу-
ють автоматичного наладника, оскільки помилки візуаль-
но невловимі.

Авторські засоби цього типу — О.иез1; ̂ фірма АПеп
Сотпшпісатлоп), СВТ Ехргезз (фірма Аіт Тесп) та ін.

Картка з мовою сценаріїв. Цей тип авторських засо-
бів є потужним завдяки застосуванню мови сценаріїв.
Однак вона сама потребує точного і жорсткого структу-
рування сюжету. Процес розроблення додатків нагадує
тут роботу з книгою. Створюють картку сторінка за сто-
рінкою, а потім використовують гіпертекстові можливості
для навігації між сторінками й об'єктами в межах сто-
рінки.

Ппертекст — текст, який має посилання на інші частини докумен-
та, інші документи в мережі або на об'єкти нетекстової природи
(звук, графіку, відео).

Авторські системи постачаються з великою кількістю
шаблонів, прикладів і готових графічних елементів при-
значеного для користувача інтерфейсу. А заздалегідь
підготовлені спеціальні кнопки дають змогу керувати
зовнішнім програвачем компакт-дисків, касетним маг-
нітофоном або відеомагнітофоном.

Основним недоліком авторських засобів цього типу є
неможливість забезпечити точне керування синхроніза-
цією і виконання паралельних процесів. Наприклад, зву-
ковий файл має запускатися і закінчуватися раніше, ніж
зможе початися наступна за сценарієм подія. Викорис-
товуються такі авторські засоби в основному для розроб-
лення гіпертекстових додатків (навчальних курсів, пре-
зентацій) та прикладних програм з інтенсивним перемі-
щенням (ігор). Найкращим використанням картки з
мовою сценаріїв є розроблення додатків, які можна логіч-
но об'єднати у вигляді окремих карток із гіпертекстови-
ми зв'язками.

Авторські засоби цього типу — МиШтесІіа ТооїВооїс
(фірма Азутеїгіх), Ро^егРоіпі; (фірма МісгозоЙ) тощо.

Тимчасова шкала. Такі авторські засоби за структу-
рою інтерфейсу користувача подібні до звукового редак-
тора для багатоканального записування. Основними еле-
ментами є трупа (база даних об'єктів) і партитура (покадро-
вий графік подій, які відбуваються з цими об'єктами).
Кожна поява об'єкта з трупи в одному з каналів партиту-
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ри називається спрайтом. Для керування спрайтами, за-
лежно від дій користувача, використовується об'єктно-
подійна мова сценаріїв.

Авторські засоби на основі тимчасової шкали засто-
совуються для розроблення складних комерційних дода-
тків і комп'ютерних ігор з інтенсивною мультиплікаці-
єю, в якій потрібна синхронізація різних мультимедій-
них складових.

Авторські засоби цього типу — Вігесіог (фірма
Масготесііа), РО\УЄГ Мейіа (фірма КАВ Теспоіо^іез) та ін.

Ієрархічні об'єкти. Тут, як і в об'єктоорієнтованому
програмуванні, використовується метафора об'єкта. Є
можливість створювати складні конструкції з розвину-
тим сюжетом завдяки візуальному поданню об'єктів та
інформаційних складових мультимедійного додатка. По-
дібні авторські засоби дорогі, а тому їх використовують в
основному професійні розробники.

До авторських засобів мультимедіа, які ґрунтуються
на ієрархічних об'єктах, належить МЄЛУ Мегііа Зіисііо (фір-
ма ЗуЬазе).

Гіпермедіа-посилання подібні до типу кадру. У них
показуються концептуальні зв'язки між елементами. За
їх допомогою можна розробляти гіпертекстові додатки з
елементами мультимедіа.

Приклади авторських засобів цього типу: НурегМеЇЇІосІ
(фірма Рго£ Зузіїетз АІ ЬаЬ), Рогтиіа СгарЬіс (фірма
Наггочу Мейіа) та ін.

Маркери. У маркерах використовуються спеціальні
команди — теги, які забезпечують взаємодію та об'єднан-
ня елементів мультимедіа. їх застосовують здебільшого
для підготовки діалогових довідкових матеріалів (слов-
ників, інструкцій), а також у процесі створення сторінок
для вузлів Інтернету.

Прикладами авторських засобів, що ґрунтуються на
маркерах, є Но1; Во£ (фірма Заиза^е ЗоЙмгаге), Ргопт,Ра£е
(фірма Уегтеег) та ін.

Види презентацій

Залежно від способу реалізації на комп'ютері розріз-
няють такі види презентацій:

• зі сценарієм;
• інтерактивні;
• автоматичні.
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Презентація зі сценарієм

Презентація зі сценарієм — це традиційна презента-
ція зі слайдами, доповнена засобами показу кольорової
графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на вели-
кий екран або монітор. У ній є можливість під час показу
вносити зміни у процес демонстрації, а також викориото-
вувати титри, що пливуть по екрані і містять додаткові
пояснення.

Анімаційний текст у поєднанні з анімаційними діаг-
рамами, графіками та ілюстраціями дає змогу зосередити
увагу слухачів на основному і сприяє кращому запам'ято-
вуванню інформації. Озвучує матеріал, як правило, сам ве-
дучий.

Презентація зі сценарієм є найпоширенішим видом
мультимедійних презентацій.

Інтерактивна презентація

Інтерактивна презентація — це діалог користувача з
комп'ютером, під час якого користувач приймає рішення, який
матеріал для нього важливий, і за допомогою миші або натис-
ненням на клавіші вибирає на екрані потрібний об'єкт. По
тому комп'ютер видає інформацію, на яку надійшов запит.

Усі інтерактивні презентаційні програми керують по-
діями. Це означає, що коли відбувається певна подія (на-
тиснення на клавішу, позиціювання курсора на екранний
об'єкт тощо), програма виконує відповідну дію.

Інтерактивна презентація дає змогу відшукувати потріб-
ну інформацію, заглиблюючись у неї настільки, наскільки
це було передбачено розробником презентації. Наприклад,
користувач починає вивчати певний товар із відображеної
на екрані загальної характеристики. Потім, клацнувши
мишею на гіперпосиланні (на підкресленому або виділе-
ному кольором слові), на кнопці або значку він має змогу
детальніше ознайомитися з відомостями про предмет, що
його цікавить.

Порції інформації тут можна подавати:
• графічно;
• у текстовому вигляді;
• за допомогою анімації або відеокліпів;
• як читання тексту «від автора» з використанням

звукових ефектів;
• у вигляді різноманітних поєднань усіх елементів.
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Інтерактивна презентація здатна легко захоплювати
увагу користувача і тривалий час підтримувати його заці-
кавленість матеріалом.

Автоматична презентація

Автоматична презентація — це закінчений інформацій-
ний продукт. Його можна перенести на відеоплівку, диске-
ту, компакт-диск і розіслати потенційним споживачам.

Типи презентацій

Залежно від сфери застосування розрізняють такі ти-
пи презентацій:

• торгові;
• маркетингові;
• навчальні;
• корпоративні.

Торгові презентації

Торгові презентації дають змогу розповісти, які потре-
би споживача задовольняє товар і які переваги він має, а
також за короткий термін надати потенційному покупцю
всю необхідну інформацію.

Торгова презентація може бути:
• презентацією зі сценарієм — проводиться за пев-

ним сценарієм в офісі майбутнього покупця або у
нього вдома;

• інтерактивною — її можна записати на один із носі-
їв інформації і надіслати покупцю для попередньо-
го визначення його зацікавленості товаром;

• автоматичною — у цьому випадку матеріал розташо-
вують за схемою: початок (основні відомості), середи-
на (вигоди) і кінець (резюме). Призначена для того,
щоб покупець ознайомився з товаром самостійно.

Маркетингові презентації
Маркетингові презентації використовують під час

підготовки умов для майбутніх торгових презентацій. Во-
ни призначені для масової аудиторії споживачів (прово-
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дяться на виставках-ярмарках або в офісі покупця), для
агентів з продажу тощо.

Щоб зосередити увагу на компанії та її продукції, у
презентації можна об'єднати графіку, анімацію, відео і
звук.

Прикладом маркетингової презентації є рекламні ро-
лики на телебаченні.

Маркетингова презентація також може бути презен-
тацією:

• зі сценарієм, її можна розіслати менеджерам офісів
для показу у відділах збуту на місцях. Вона містить
звичайно анонси й огляд нових товарів, а також по-
рівняльний аналіз товарів власної компанії та про-
дукції конкурентів;

• інтерактивною. Надає можливість вибирати як спо-
сіб ознайомлення з діяльністю компанії та її про-
дукцією, так і міру деталізації матеріалу. Інтерак-
тивна презентація дає змогу доносити інформацію
до різних груп споживачів, її використовують і на
виставках-ярмарках;

• автоматичною. На виставках такі презентації час-
то є основою експозиції, їх можна розіслати спожи-
вачам на дискетах, компакт-дисках, відеокасетах
тощо, охопивши ними великі групи потенційних по-
купців.

Навчальні презентації

Ці презентації використовують викладачі задля того,
щоб зручно і наочно подати матеріал.

Приклади навчальних презентацій:
• презентація-семінар (ознайомлення із новою продук-

цією; порівняльний аналіз продукції, що випуска-
ється; огляд поточного стану ринку; форма навчан-
ня студентів чи надомних працівників);

• презентація для самоосвіти (інтерактивна система,
за допомогою якої можна отримати відомості про
товар, компанію, ринок, конкурентів тощо);

• презентація-порада (інструктаж для викладача або
лектора щодо правильного проведення презентації
тощо);

• презентація для клієнтів корпорації (навчальні чи
тематичні диски, які розсилаються на замовлення,
та ін.).
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Навчальна презентація може бути:
• презентацією зі сценарієм (наприклад, на семінарі у

вузі); дає змогу корегувати залежно від аудиторії на-
бір та послідовність матеріалів;

• інтерактивною (навчальні курси для самостійного
опанування); може використовуватися в локальній
мережі чи в Інтернеті;

. автоматичною (відеосупровід експонатів у музеї тощо).

Корпоративні презентації

Корпоративні презентації призначені для донесення
інформації до акціонерів корпорації, зокрема через Інтер-
нет, що дає змогу дістати доступ до гіпертекстової гіпер-
медійної системи \Уог1с1 'УУІсіе ^еЬ (\¥\УЛ\0- Гіпертекстові
документи (щорічні звіти, проспекти тощо), які є у Д^Л^ЛУ,
містять текстові посилання на інші документи, розміщені
на АТУЛУЛЛА-серверах по всьому світу. Для звернення до гі-
пертекстового документа досить клацнути мишею на
підкресленому фрагменті тексту.

Функція гіпермедіа у \\ПЛГ\У є подальшим розвитком
ідеї гіпертексту. Натиснення на значку швидкого викли-
кання в документі дає змогу дістати доступ до графічної,
звукової та відеоінформації, до комп'ютерної анімації. Пре-
зидент компанії може, наприклад, розсилати корпоративні
повідомлення (службові документи), супроводжуючи їх вла-
сними аудіо- чи відеокоментарями.

Приклади корпоративних презентацій:
• щорічний звіт;
• електронний журнал;
• презентація для акціонерів;
• презентація для служб, зайнятих роботою з персо-

налом;
• презентація з питань інвестицій і фінансування

тощо.
У корпоративних презентаціях використовуються всі

види презентацій:
• презентація зі сценарієм призначена для демонстра-

ції на великих зборах акціонерів компанії, напри-
клад із питань, пов'язаних з отриманням інвести-
цій. Презентація, в якій подається економічне об-
ґрунтування фінансування проекту, як правило,
призначена для показу на комп'ютері одній людині
(наприклад, в офісі представника банку-інвестора);
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• інтерактивна презентація дає змогу користувачу само-
стійно ознайомитися з інформацією про структуру, про-
дукцію і персонал корпорації;

• автоматичну презентацію, записану на відеокасету, мож-
на розсилати акціонерам, банкам-інвесторам, службов-
цям тощо або демонструвати на виставках-ярмарках.

Загальні відомості про РожегРоіпІ

Призначення РоууегРоіпІ

Вітчизняний ринок програмного забезпечення нині про-
понує поки що небагатий вибір авторських засобів муль-
тимедіа з урахуванням прийнятної для користувача їх
підтримки.

Для розроблення презентацій мультимедіа найпошире-
нішою в Україні є російськомовна версія Ро^егРоіш;, яка вхо-
дить до складу інтегрованого пакета М8 ОШсе. За допомо-
гою цього додатка розроблюють презентації, що складають-
ся з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними
об'єктами, фотокартками, звуком, відео- та мультиплікацій-
ними ефектами. Слайди можна подати як у суворій чорно-
білій гамі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього
використовують шаблони оформлення, створені професійни-
ми дизайнерами. Шаблони можна придумати і самотужки.

Слайди можуть містити:
• текст;
• таблиці;
• діаграми, у тому числі організаційні;
• рисунки;
• відеокліпи;
• звуковий супровід (музику або голос);
• гіперпосилання на інші слайди та документи (пре-

зентації, таблиці, діаграми тощо, які знаходяться на
даному комп'ютері або в Інтернеті).

Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації.
Оскільки Ро\тегРоіп1; є складовою Місгозоїі ОШсе, то,

готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти
документів "^огсі, електронних таблиць і діаграм Ехсеї,
даних Ассезз. Створені в РолуегРоіпІ; слайди можна відра-
зу переглянути і, при потребі, змінити.

Презентації Ро^егРоіпі демонструють:
• на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в

Інтернеті);
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• на екрані за допомогою мультимедійного проекто-
ра;

• на екрані за допомогою епідіаскопів, використовую-
чи прозорі плівки;

• на екрані за допомогою діапроекторів, використову-
ючи 35-міліметрові слайдофільми;

• як роздруки на папері.

Огляд середовища РоууегРоіпІ

РолуегРоіпІ; є складовою частиною Місгозой ОШсе, то-
му він має риси, спільні з іншими додатками ОШсе. На- ,|
приклад, запустити РошегРопгЬ можна так само, як і будь- |
який інший додаток — або через меню Пуск, або за допо-
могою панелі ОШсе, або подвійним клацанням на його
ярлику чи підготовленій раніше презентації.

Ро^егРоіпІ; використовується для створення презента-
ції та її показу. В режимах підготовки презентації (зви-
чайному, структури, слайдів і сортувальника) вікно
Ро\УегРоіпІ за структурою нагадує вікна інших додатків,
тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів,
робочу ділянку і рядок стану. Особливістю вікна Рол^егРоіпі;
у цих режимах є те, що зліва від горизонтальної смуги про-
кручування є кнопки режимів перегляду слайдів (рис. 3.4).
Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вид і схожі
на аналогічні кнопки \УогсІ. У режимі показу слайдів вік-
но займає весь екран, і в ньому можна переглянути тільки
один слайд.

Рис. 3.4. Кнопки режимів перегляду слайдів

Ро\уегРоіпт, має кілька режимів роботи.
Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вік-

на РодуегРоіпІ; складається з ділянок слайда, структури і
нотаток (рис. 3.5). Розміри кожної з них можна змінюва-
ти. На ділянці структури відображаються номер, назва слай-
да і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку
зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відпо-
відним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. Сюди
можна вставляти також рисунки, фільми, звуки, ефекти ані-
мації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки струк-
тури, і до ділянки слайда.
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Ділянка структури
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Ділянка слайда

*9
1 Ш Щасливий склад

Програна ведення складського
обліку

2 (З Ведення складського облі
на малому підприємстві
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Рис. 3.5. Вікно РомегРоіпІ: у звичайному режимі

Режим структури. У цьому режимі перевага надається
ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному
вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі
структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її (шляхом
переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).

Режим слайдів займає всю робочу ділянку. Використо-
вується для створення і зміни поточного слайда.

Режим сортувальника. Тут на робочій ділянці Ро-
шегРоіпі відображається вся презентація (рис. 3.6). При-
чому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Ось
чому його використовують для перегляду послідовності, у
якій розташовано слайди в презентації, а також щоб перейти
до роботи з певним слайдом. Для цього досить двічі клац-
нути на ньому. У режимі сортувальника зручно переміщати
окремий слайд на інше місце презентації, перетягуючи його
мишею. Тут також є змога додавати нові слайди перед
виділеним або видаляти виділений слайд, натиснувши кла-
вішу <Ве1е1;е>. На етапі підготовки демонстрації цей режим
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використовується, щоб задати інтервали часу для показу
кожного слайда й встановити анімаційні ефекти при
переході від одного слайда до іншого.

Рис. 3.6. Вікно Ро\л/егРоіпІ у режимі сортувальника

Режим показу слайдів призначений для демонстрації пре-
зентації. У ньому кожний слайд виводиться на весь екран.

Використовуючи кнопки (рис. 3.4), можна переключа-
тися з одного режиму в інший під час підготовки і де-
монстрації слайдів, а також при внесенні і зміні нотаток.
Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом
зайнято весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши
клавішу <Езс> або обравши відповідну команду з контекст-
ного меню, що викликається клацанням правою клавішею
миші на будь-якому місці слайда.

Завершують роботу в Ро\уегРоіпт,, закриваючи його вікно.

Створення презентації

Основні способи створення презентації

Після того як визначено тему презентації, намічено її
основні питання, а також підібрано матеріал для їх роз-
криття (текст, рисунки, діаграми тощо), можна переходили
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до етапу створення презентації. Після запуску Ро^егРоіпі
з'являється діалогове вікно, у якому для цього пропо-
нується вибрати один із таких способів:

• використовуючи Майстер автозмісту;
• на основі шаблону презентації;
• на основі порожньої презентації.
Майстер автозмісту автоматизує перехід від одного

етапу створення презентації до наступного з такого списку:
1) вид презентації;
2) спосіб подання;
3) формат видавання;
4) доповнення.
При його запуску спочатку потрібно вибрати вид пре-

зентації з наявного списку («Службові», «Проекти», «Ді-
лові», «Особисті» тощо), а також підвид (шаблон) усередині
обраного виду (наприклад, у виді «Службові» є шаблони
«Загальні збори», «Основна сторінка компанії», «Фінан-
совий звіт»).

Після вибору виду презентації на другому кроці вка-
зують спосіб її подання (демонстрації):

• доповідь, нарада, видавання;
• Інтернет, кіоск.
На третьому етапі визначають формат видавання.
Перший спосіб подання може мати 4 варіанти вигляду:
• презентація на екрані;
• чорно-білі прозорі плівки;
• кольорові прозорі плівки;
• слайди 35-міліметрові.
Вирішують також, чи буде використовуватися дру-

кування для цього формату.
На четвертому етапі вводять додаткові дані для ти-

тульного слайда:
• заголовок презентації;
• ім'я автора;
• інші дані (наприклад, назву підрозділу).
Якщо на другому етапі обрали другий спосіб подання

презентації (Інтернет, кіоск), то третій етап пропускають, а
на четвертому вказують:

• на кожній сторінці текст авторських прав;
• дату останньої зміни;
• адресу Е-гааіІ.
Далі стандартний шаблон корегують, замінюючи подані

там дані.
Якщо презентацію створюють на основі певного шаблону,

то у вкладці «Презентации» вибирають потрібний його вид,
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наприклад «Фінансовий звіт», який потім заповнюють
необхідними даними. При виборі слід звернути увагу на те,
що багато шаблонів мають дві версії — стандартну та
інтерактивну. Перша прийнятна для доповіді, наради або
видавання; друга — для \¥еЬ-сторінки в Інтернеті або кіоску.

Отже, під час створення презентації на основі шаблону
автоматизованими є тільки перший і другий кроки Май-
стра. Всі інші виконуються у вільному режимі.

Ще більшу свободу користувач має при виборі шаблону
презентації з вкладки «ДизайньІ презентаций», у якій є
тільки шаблони зовнішнього вигляду презентації, створені
професійними дизайнерами. Зміст, послідовність показу
слайдів і т. ін. автор визначає самостійно.

Найбільший творчий розмах користувач може проя-
вити, віддавши перевагу третьому способу —• на основі
порожньої презентації. Для кожного слайда тут потрібно
спочатку вибрати авторозмітку слайда (тобто вирішити, з
яких місцезаповнювачів він складатиметься), потім
наповнити його демонстраційним матеріалом і, нарешті,
підібрати потрібне оформлення (фоновий малюнок, колірну
гаму, вид шрифту тощо). Як правило, спочатку створюють
декілька слайдів, заповнюють їх даними, підбирають від-
повідне оформлення, а потім на його тлі продовжують ство-
рення презентації. Такий підхід вимагає найбільшого про-
фесіоналізму в роботі.

Створення власної презентації
на основі порожньої

Для початку роботи над новою презентацією потрібно:
• запустити на виконання РочуегРоіпІ;, наприклад че-

рез меню Пуск;
• у першому діалоговому вікні РомїегРоіІгЬ вибрати аль-

тернативний перемикач «Пустая презентация»;
• у діалоговому вікні «Создание слайда» (рис. 3.7) виб-

рати потрібний варіант авторозмітки першого слайда,
тобто той вид макета слайда, що містить потрібні міс-
цезаповнювачі (бажано почати з титульного слайда);

• ввести інформацію до місцезаповнювачів першого
слайда.

При створенні презентації часто використовується
кнопка «КомандьІ», яка розташована на стандартній па-
нелі інструментів. При її натисканні з'являється меню,
що містить три таких команди (рис. 3.8):
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Рис. 3.7. Діалогове вікно вибору автомакета слайда

• Создать слайд (застосовується, щоб почати роботу з
новим слайдом);

• Разметка слайда (використовується для зміни складу
місцезаповнювачів слайда);

• Применить оформление (дає змогу вибрати шаблон
дизайну презентації).

СІгІ+М•З Новий елайд».,

£3 Разметка едайда...
! Приманить шаблон оформлення.

Рис. 3.8. Меню кнопки «КомандьІ»

Працюючи з окремим слайдом, можна змінювати не
тільки склад місцезаповнювачів (команда Разметка слайда
у кнопці «КомандьІ»), а й їх розміри і положення. Розмі-
ри змінюють переміщенням маркерів слайда. Щоб зміни-
ти його положення, досить виділити мишею місцезапов-
нювач і перетягнути його на інше місце.

Для видалення виділеного місцезаповнювача потрібно
натиснути клавішу <Ве1ет,е>. При цьому у ньому не по-
винно бути курсора введення.

Якщо месцезаповнювач повинен містити текст, то його
вводять вручну або використовуючи готовий текст, що є
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частиною документа Апогеї. Перед початком введення по-
трібно вручну виділити місцезаповнювач. Слід пам'ята-
ти: параметри шрифту (вид і розмір) будуть такими, які
встановлені для даного місцезаповнювача за умовчання.

Перехід на новий рядок у межах місцезаповнювача
відбувається автоматично по закінченні поточного рядка.
Натискання клавіші <Еп1;ег> дає змогу перейти до нового
абзацу. Якщо ж місцезаповнювач є маркованим списком,
то при натисканні клавіші <Еп1;ег> починається новий
пункт цього абзацу. Отже, ручне введення тексту до міс-
цезаповнювача нічим не відрізняється від заповнення сто-
рінки в Апогеї. Засоби форматування тексту Ро^егРоіпі
також аналогічні засобам ^огсі.

Якщо необхідно скопіювати якийсь фрагмент тексту з
\Уогс1 у місцезаповнювач слайда, то потрібно:

• виділити фрагмент тексту в документі ^Уогсі і на стан-
дартній панелі інструментів натиснути кнопку «Ко-
пировать», щоб фрагмент попередньо скопіювати в
буфер обміну;

• перейти в РолуегРоіпі; і виділити місцезаповнювач, у
який слід скопіювати фрагмент;

• у меню Правка Ро\уегРоіп1; вибрати команду Специ-
альная вставка;

• у діалоговому вікні «Спеціальная вставка» установи-
ти альтернативний перемикач «Вставить» і зі списку
«Как» вибрати елемент «Неформатированньїй текст».

Якщо ж у вікні Ро-игегРоіпІ; скористатися просто
командою Вставить, то з буфера буде вставлено фрагмент
тексту з форматом шрифту, який мав вихідний текст А¥опі,
а він не завжди збігається з форматом, установленим у
РошегРоіпІ;.

Вставлення таблиць і діаграм

Подання інформації у вигляді таблиці дає змогу спро-
стити її пошук і аналіз. Тому в презентаціях Ро\уегРоіпі;
таблиці використовують часто. Вони бувають трьох видів:

1) таблиці А¥огсІ — для текстових та числових вихід-
них даних (наприклад, таблиці цін товарів);

2) таблиці Ехсеї — для вихідних даних і даних розра-
хунків, а також у тих випадках, коли за даними будують
діаграми;

3) таблиці Ассезз — коли дані вибирають із декількох
взаємозалежних таблиць.
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Перші два види таблиць копіюють у Ро^егРоіпі; із до-
датків, у яких вони створені (\Уогй або Ехсеї), через буфер
обміну. Для цього в Ро^егРоіпі досить натиснути кнопку
«Вставить» на стандартній панелі інструментів.

Перед вставленням таблиць із Ассезз (форм, запитів,
звітів) необхідно звернути увагу на те, що за умовчання у
цьому додатку встановлено системний шрифт М8 8апз
8егії, що не підтримує кирилиці. Тому перед копіюван-
ням таблиці в РолуегРоіпт, потрібно установити в Ассезз
шрифт, що має символи кирилиці. Для цього слід:

• у меню Сервис вибрати команду Параметри;
• у діалоговому вікні «Параметри» вибрати вкладку

«Режим таблицьі»;
• у групі «Шрифт по умолчанию» у списку «Шрифт»

вибрати потрібний вид шрифту, наприклад Тіглез N6^
Котап Суг.

Після встановлення шрифту копіювання таблиць із
Ассезз у РолтегРоіпі здійснюється аналогічно ^опі і Ехсеї.

Ассезз має засоби безпосереднього копіювання даних у
\¥ого1 і Ехсеї. Це команди Сервис—Связи с ОШсе—Пуб-
ликация в М8 ^оггі і Сервис—Связи с ОШсе—Анализ в
М8 Ехсеї, відповідно. Скориставшись однією з них, дані
можна скопіювати в "^огй або Ехсеї, там їх відредагувати,
а потім вже скопіювати назад — у Ро^егРоіпІ.

У самому Ро^егРоіпі; є також засоби створення таблиць
«від нуля». Наприклад, при створенні слайда можна вибра-
ти розмітку «Таблица» (рис. 3.9). У цьому випадку будуєть-
ся таблиця "УУогсІ. Але оскільки, з одного боку, засоби побудо-
ви таблиць у РоттегРоіпі; бідніші за аналогічні засоби ^А/огсі,
а з іншого, презентація, як правило, є фіналом робіт, викона-
них у ̂ опі і Ехсеї, то в РотегРоіпІ; рідко будують таблиці із
самого початку. Частіше їх копіюють із інших додатків.

Сказане стосується і
діаграм, якими послуго-
вуються для візуалізації
табличних даних. У Ро-
мтегРоіпт, наявні три ви-
ди розміток, у яких є мі-
сцезаповнювачі з діагра-
мами. Але в кожному з
них використовується
додаток Місгозоіі С-гарп,
що за своїми інструмен-

Рис 3.9. Порожній слайд із тальними засобами по-
місцезаповнювачем «Таблица» ступається засобам діло-

Заголовок слайда

Вставка таблицьі
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вої графіки Ехсеї. Тому діаграми зазвичай готують в
Ехсеї, а потім через буфер обміну їх уже копіюють у
Ро\уегРоіпі.

Організаційні діаграми

Для зображення ієрархічної залежності між окреми-
ми елементами системи (наприклад, структури управлін-
ня підприємством, адміністративної системи управління
державою, складного завдання тощо) у презентаціях вико-
ристовують організаційні діаграми (ОД).

Будують ОД у РотуегРоіпі за допомогою додатка Місго-
зоЙ Ог^апігаііоп СЬагі;.

Щоб почати роботу з Ог£апІ2ай.оп СЬагі, при створенні
слайда потрібно вибрати розмітку «Организационная диа-
грамма», а потім двічі клацнути на відповідному місцеза-
повнювачі. Організаційну діаграму будують у вікні Місго-
зой Ог£апІ2а1;іоп Спагт,. Після її створення вікно потрібно
закрити. При цьому видається запит на поновлення об'єк-
та в презентації. Якщо відповідь позитивна, то ОД вставля-
ється в місцезаповнювач, із якого починалася її побудова.
Якщо ОД потрібно змінити, то досить двічі клацнути на її
місцезаповнювачі — як наслідок, діаграма завантажува-
тиметься в Ог£апІ2аііоп Спагі.

Структура вікна Ог^апігаііоп Спагі аналогічна струк-
турі стандартного вікна 'УУІпсІолУЗ, тобто воно має смугу за-
головка, рядок меню, панель інструментів, робочу ділянку
і т. ін. (рис. 3.10).

Усі дії під час створення і редагування ОД виконують
на робочій ділянці. Найчастіше використовують команди,
подані кнопками на панелі інструментів. Тут є три групи
кнопок:

• інструменти загального призначення (для виділен-
ня, редагування і перегляду об'єктів);

• інструменти рамок (для створення рамок у діаграмі,
що відображають кожний елемент ієрархії — під-
леглий, співробітник зліва, співробітник справа, ке-
рівник, помічник);

• інструменти рисування (для побудови ліній і прямо-
кутників).

Кожний елемент ієрархії має вигляд прямокутника, що
у термінах Ог£апІ2аІіоп СЬагЬ називається рамкою. Усі
рамки мають чотири текстових поля: «Ім'я», «Посада»,
«Коментарі» і «Коментар2». Вміст кожного з них замі-
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Название диаграммьі

>Г~

Рис. 3.10. Вікно Місгозоіт. Ог£апі2ат.іоп СНагт. із макетом діаграми

нюють потрібною текстовою інформацією. Якщо поля «Ко-
ментарі» і «Коментар2» не змінювалися, то в режимі пе-
регляду вони не виводяться.

Для введення потрібного тексту досить клацнути на
рамці, а потім — на потрібному полі і після того, як з'явить-
ся курсор, записати необхідне.

Щоб додати нову рамку, на панелі інструментів слід
натиснути кнопку із її зображенням і клацнути на діаг-
рамі ту рамку, до якої приєднується нова. Для видалення
зайвої рамки достатньо клацнути на ній і натиснути кла-
вішу <Ве1еі;е>.

Інші засоби редагування і форматування такі ж, як і в
Шогй (вид, розмір, колір шрифту, ліній тощо). На рис. 3.11
подано вікно Ог^апігатлоп Спагт, із побудованою діагра-
мою. Після його закриття вона з'явиться у відповідному
місцезаповнювачі слайда.

Вставлення рисунків

Рисунки в бізнес-презентаціях використовують у двох
випадках:

• для демонстрації зовнішнього вигляду зразка виро-
бу, будинка, карти тощо;

• для додання емоційного забарвлення самій презен-
тації (щоб привернути увагу, зняти напругу і т. ін.).
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Рис. 3.11. Вікно МІСГО50ІТ. Ог^апігаїіоп СИагт. із побудованою діаграмою

У першому випадку застосовують рисунки, креслен-
ня, ескізи, фотографії, що підготовлені фахівцями з конк-
ретної предметної галузі й зберігаються в графічних фай-
лах фірми.

У другому — рисунки, що входять до стандартних засо-
бів постачання додатків МісгозоЙ Сіір Саііегу, СогаШКАЛ¥,
АиіоСАВ і т. ін. або зберігаються на різних Д¥еЬ-сторінках
в Інтернеті (рис. 3.12).

Для вставлення рисунка
з файла потрібно з меню Вста-
вка вибрати команду Рису-
нок—Из файла й за допомо-
гою діалогового вікна «Доба-
вить рисунок» відшукати
потрібний файл. Вставивши
рисунок, його можна відфор-
матувати — змінити масштаб,
обрізати, змінити контраст-
ність, яскравість тощо.

Рис. 3.12. Слайд із рисунком із Щоб додати рисунок із
МісгозойСІІрСаІІегу колекції Сіір Оаііегу, слід)

створити слайд із графічним ]
місцезаповнювачем і потім двічі клацнути на ньому. При !
цьому з'являється вікно додатка МісгозоіМ; СИр СаПегуг]
За його допомогою можна вставити будь-яке зображення І
з цієї колекції кліпів. Тут також є змога використовувати І
нові малюнки з папок на даному комп'ютері та ілюстра-І
ції, що зберігаються на інших комп'ютерах в Інтернеті.
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Вставлення звуків і фільмів

Крім рисунків Сіір Оаііегу, можна також працювати
з такими видами кліпів, як звуки і фільми, кожний із яких
розташований в окремій вкладці.

До колекції кліпів входять файли двох типів: вихідні
файли кліпів (містять власне кліпи) і каталоги кліпів (збе-
рігають інформацію про властивості кліпів). Із властивос-
тями будь-якого кліпа можна ознайомитися, клацнувши
на його значку правою клавішею миші й обравши з кон-
текстного меню пункт Свойства. Задають властивості кліпа
при доданні його до колекції з інших джерел (компакт-
дисків, Інтернету).

Звуковий супровід відноситься не до якогось конкрет-
ного місцезаповнювача, а до всього слайда. Щоб вставити
звук із колекції Сіір Саііегу у слайд, потрібно з меню
Вставка активізувати команду ФильмьІ й звук—Звук из
колекции і у вікні Сіір Оаііегу у вкладці «Звуки» вибра-
ти бажаний кліп.

Якщо є бажання вставити звук із файла, що не входить
до складу Сіір Саііегу (компакт- або жорсткий диск на
власному або якому-небудь іншому комп'ютері мережі),
то треба скористатися командою Вставка—ФильмьІ й
звук—Звук из файла.

Ро\уегРоіп1 дає змогу самостійно записати мовний су-
провід слайда. Але тоді комп'ютер повинен мати звукову
карту, мікрофон і колонки. Для записування звукового
супроводу потрібно:

• перейти до слайда, у який його буде записано;
• у меню Вставка вибрати команду ФильмьІ й звук—

Записать звук;
• для початку записування натиснути кнопку «Запись»;
• після завершення записування натиснути кнопку «Ос-

тановить»;
• до поля «Название» ввести назву супроводу і натис-

нути кнопку «ОК».
На слайді з'являється значок, який натискують для

відтворення звуку під час демонстрації.
Якщо на час чергової презентації мовний супровід по-

трібно відключити, слід активізувати команду Показ слай-
дов—Настройка презентации і в діалоговому вікні «Нас-
тройка презентации» ввімкнути індикативний перемикач
«Без речевого сопровождения».

Вставляють фільми у слайд подібним чином. Якщо це
фільм із колекції кліпів СИр Оаііегу, активізують коман-
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ду Вставка—ФильмьІ й звук—Фильм из колекции, для'
інших джерел — команду ФильмьІ й звук—Фильм из фай-•.
ла. Після вставлення фільму розмір зображення можна
змінити.

Використання гіперпосилань

Описаний вище спосіб створення слайдів передбачає
їх лінійну демонстрацію, тобто після перегляду першого
слайда переходять до другого, потім до третього і т. д.
Але послідовність слайдів під час демонстрації залежить
від аудиторії (іноді деякі питання розглядаються до-
кладно, інколи навпаки, тільки згадуються, час від часу
показ певного ланцюжка слайдів потрібно повторити).
Ось чому слід передбачити засоби, що дають змогу орга-
нізувати розгалужений і циклічний способи перегляду
презентації. У таких випадках використовують гіпер-
посилання. Це адреси наступного слайда або додатка,
який викликатиметься на екран. На слайді гіперпоси-
лання можна подати підкресленим текстом, значком або
кнопкою (рис. 3.13). Клацання мишею на гіперпосиланні
спричиняє перехід за вказаною в ньому адресою.

Таке використання
гіперпосилань дає змогу
лектору під час демонст-
рації залежно від сприй-
няття матеріалу аудито-
рією самому вирішувати,
коли переходити до іншо-
го слайда.

Для створення гіпер-
посилань потрібно:

• виділити текст або
об'єкт, що має пред- Рис. 3.13. Слайд із двома
ставляти гіперпоси- гіперпосиланнями
лання;

• у меню Вставка вибрати команду Гиперссьілка;
• у діалоговому вікні «Добавление гиперссьілки» у спис-

ку «Связать с» вибрати тип об'єкта, на який вказу-
ватиме гіперпосилання, на центральній ділянці вік-
на задати цей об'єкт і, натиснувши на кнопку «Под-
сказка», ввести текст, що з'являтиметься під час
демонстрації слайда, якщо встановити покажчик ми-
ші на гіперпосиланні.

Аналіз витрат

' Придбання програми
> Створення програми
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Для переходу до певних слайдів (попереднього, наступ-
ного, першого, останнього тощо) можна скористатися гі-
перпосиланнями у вигляді готових кнопок. Щоб вставити
їх у слайд, потрібно:

• у меню Показ слайдов вибрати команду Управляю-
щие кнопки, а в її підменю — потрібний вид кнопки
(рис. 3.14);

• на слайді намалювати прямокутник, який буде займа-
ти кнопка;

• у діалоговому вікні «Настройка действия» вибрати
необхідну дію.

Показ сяайаое йкй»

Ір Начать показ

Настройка времени

Настройка презенгг-ацнн,..

з Управлятиме кнопки

К З

±1 ЛІ ±1

д! ̂  «І
Рис. 3.14. Кнопки в команді Показ слайдов—

Управляющие кнопки

Щоб призначення кнопок керування не забувалося, на
них можна помістити напис. Для цього слід:

• виділити кнопку;
• з меню Вставка вибрати команду Надпись;
• увести необхідний текст.

Підсумковий слайд

Після того як усі слайди створено, бажано на одному
або декількох підсумкових слайдах мати зміст усієї пре-
зентації, який складається з їх назв. Такий зміст, крім
загального уявлення про структуру презентації, дає змогу
У певний момент безпосередньо переходити до потрібного
слайда, оскільки назви розділів подаються в ньому у ви-
гляді текстових гіперпосилань.
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Створення підсумкового слайда має кілька етапів:
• відкриття готової презентації, до якої додається під-

сумковий слайд;
. перехід у режим сортувальника;
• виділення слайдів, заголовки яких увійдуть до під-

сумкового слайда (при натиснутій клавіші <С4г1>);
• активізація на панелі інструментів сортувальника

слайдів кнопки «Итоговьій слайд».
Після виконання описаних дій перед першим виділе-

ним слайдом з'явиться підсумковий слайд, який у режи-
мі сортувальника можна перетягнути на потрібне місце.

Ефекти анімації

Для пожвавлення сприйняття презентаційного мате-
ріалу іноді використовують анімаційні засоби, що при пе-
реході від поточного слайда до наступного створюють ілю-
зію руху як окремих елементів слайда, так і послідовності
цілих слайдів.

Анімацію окремих елементів слайда встановлюють у
режимі слайдів, а послідовності — у режимі сортувальни-
ка слайдів.

Щоб задати ефекти анімації для окремих елементів
слайда, потрібно:

• виділити на слайді перший елемент, для якого за-
стосовується анімація;

• натиснути кнопку «ЗффектьІ анимации» на панелі
інструментів форматування;

• на панелі інструментів «ЗффектьІ анимации» натис-
нути кнопку, що відповідає потрібному ефекту (ви-
їзд, політ, камера тощо — рис. 3.15);

• переглянути в зменшеному вигляді обраний ефект, на-
тиснувши кнопку «Просмотр анимации», що знахо-
диться в нижній частині па-
нелі «ЗффектьІ анимации».
Потім, при потребі, активі-
зувати кнопку «Настройка
анимации» і зробити необ-
хідні виправлення;

• виділити наступний еле-
мент слайда і повторити
п.п. 2—4;

• для перегляду отриманих рис_ з.15. Панель інструмен-;
ефектів у повноекранному тів «Зффекш анимации»

ЗффектьІ анимации ШІ
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форматі перейти у режим показу слайдів, натиснув-
ши відповідну кнопку в лівому нижньому куті робо-
чої ділянки вікна РолуегРопгЬ.

Послідовність дій для створення анімаційних ефектів
при переході від одного слайда до іншого така:

• встановити режим сортувальника слайдів, натиснув-
ши відповідну кнопку в лівому нижньому куті робо-
чої ділянки Ро\уегРоіп1;;

• задати послідовність слайдів, клацнувши мишею спо-
чатку на першому, а потім при натиснутій клавіші
<8пШ> — на останньому з них;

• у меню Показ слайдов вибрати команду Смена слай-
дов;

• у діалоговому вікні «Смена слайдов» у рамці «Зффект»
вибрати в списку, що розкривається, відповідний ефект
і активізувати кнопку «Применить» (рис. 3.16).

Приненить ш &сем

Нет

Вертикальная панорама внутрь
Вертикальная панорама наружу
Вьїцветание через черное
Горизонтальная панорама внутрь
Горизонтальная панорама наружу
Жалюзи вертикальнеє
Жалюзи горизонтальнеє
Наплив вверх

Рис. 3.16. Вибір анімаційного ефекту при переході від поточного
слайда до наступного

Ефекти анімації є сильним засобом психологічного
впливу, тому надмірне їх застосування може призвести до
зворотного ефекту. Наприклад, якщо передбачається пе-
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реглянути слайди декілька разів, варто утримуватися від
використання анімаційних ефектів, оскільки у даному ви-
падку це може дратувати аудиторію.

Підготовка до демонстрації

Після того як презентацію створено, потрібно її на-
строїти і провести репетицію. Спочатку слід визначити, в
якому вигляді буде здійснюватися перехід від одного слай-
да до іншого та які саме слайди увійдуть до складу демон-
страції, що готується. Якщо зміна слайдів відбуватиметь-
ся в автоматичному режимі, то варто задати час показу
кожного слайда.

Коли комп'ютер не використовуватиметься, то потрібно
попередньо записати вміст слайдів на відповідний носій
інформації (папір, 35-міліметрові слайди, прозорі плівки).

Визначення виду керування переходами

Залежно від місця демонстрації перехід від одного слай-
да до іншого може відбуватися або за вказівкою людини,
або в автоматичному режимі. Рото^егРоіпі; має такі види
керування переходами:

• керування доповідача. Коли потрібно перейти до на-
ступного слайда, визначає доповідач. При потребі по-
каз слайдів можна припинити — для записування
зауважень, запуску іншого додатка тощо. На прак-
тиці найчастіше використовують саме цей вид керу-
вання. У ньому слайди виводяться на весь екран;

• керування користувача. У такому випадку слайд
займає тільки центральну частину екрана. Крім нього,
на екран виводиться меню, що містить команди ке-
рування переходами між слайдами, зміною і друку-
ванням окремих слайдів, панель інструментів Інтер-
нету, а також панель завдань \¥ІПСІОЛУЗ, що дає змогу
запускати під час презентації нові додатки. У цьому
виді керування вікно РочтегРоіпІ; може займати тіль-
ки частину робочого стола;

• автоматичний перехід від одного слайда до іншо-
го. Найчастіше такий вид керування використову-
ють на виставках, у кіосках та інших місцях, де не-
має доповідача. Після завершення автоматична пре-
зентація демонструється повторно.
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Оптимальний вид керування переходами встановлю-
ють так:

• у меню Показ слайдов вибрати команду Настройка
презентации;

• у діалоговому вікні «Настройка презентации» у рамці
«Показ слайдов» вибрати потрібний вид керування
переходами (рис. 3.17).

Пиов слайдов

** уг̂ аеля^имй до&ладчиїадч (пвчвдй Лрам} ^ в*

<** у[5за8ііяамшй-йогаіз<»«телв»<овв($ • Ґ" $« р -Ц А"' І 2 3

Г" -'-.'

Г" безречевогосогровождения

г
г

У,еет рисувк»:

Рис. 3.17. Діалогове вікно «Настройка презентации»

Вибір потрібних слайдів

Якщо для певної демонстрації всі слайди не потрібні,
то з їх сукупності можна вибрати тільки ті, що знадоб-
ляться. У таких випадках використовують довільну де-
монстрацію. Ро^егРоіпІ дає змогу зберігати в одній пре-
зентації варіанти різних комбінацій слайдів, що можуть
використовуватися під час різних демонстрацій. Щоб утво-
рити бажану послідовність слайдів, слід:

• із меню Показ слайдов вибрати команду Произволь-
ньій показ;

• у діалоговому вікні «Произвольньїй показ» натис-
нути кнопку «Создать»;

• у діалоговому вікні «Задание произвольного показа»
до текстового поля «Имя произвольного показа» ввес-
ти назву бажаного варіанта демонстрації, а потім на
основі списку «СлайдьІ презентации» створити спи-
сок «СлайдьІ произвольного показа» (рис. 3.18). Ба-
жана послідовність слайдів може відрізнятися від ви-
хідної.
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1. Щасливий склад -
2. Ведення складського облі"
3. Вимоги малого бізнесу
4. Відповідність вимогам

6. Наші сильні сторони
7. Основні переваги
8. Подальші кроки
9. Наші координати:

Добавить »|

1. Щасливий склад
2. Ведення складського обліку І;
3. Вимоги малого бізнесу

Рис. 3.18. Діалогове вікно «Задание произвольного показа»

Перед початком демонстрації самотужки створеної
композиції потрібно:

• у меню Показ слайдов вибрати команду Настройка
презентации;

• у діалоговому вікні «Настройка презентации»
(рис. 3.17) у групі «СлайдьІ» ввімкнути альтернатив-
ний перемикач «Произвольная демонстрация» і в
списку, що розкривається, вибрати назву варіанта де-
монстрації.

Задання інтервалів часу показу слайдів

Щоб під час презентації перейти від одного слайда до
іншого, доповідачу досить клацнути мишею. РолуегРоіпі;
дає також змогу змінювати слайди через встановлені за-
здалегідь інтервали часу.

Спосіб зміни слайдів вибирають у діалоговому вікні «На-
стройка презентадии» (рис. 3.17), що викликається коман-
дою Показ слайдов—Настройка презентации. Тут у групі
«Смена слайдов» необхідно вибрати потрібний альтерна-
тивний перемикач — «вручную» або «по времени».

Якщо користувачу більше до вподоби варіант «по вре-
мени», то він має попередньо встановити інтервали часу,
впродовж якого буде демонструватися той чи інший слайд.
Такий хронометраж задається або автоматично, або в руч-
ному режимі.

Автоматичний хронометраж установлюють під час
репетиції презентації в такий спосіб:
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• відкривають презентацію і вибирають потрібні для
демонстрації слайди, вказавши назву потрібної де-
монстрації в діалоговому вікні «Настройка презен-
тации» (список «Произвольний показ»);

• переходять у режим сортувальника слайдів;
• з меню Показ слайдов вибирають команду Настрой-

ка времени;
• використовуючи панель інструментів «Репетиция»,

встановлюють час показу кожного слайда і всієї де-
монстрації цілком (рис. 3.19).

Для ручного встанов-
лення інтервалів часу по-
казу кожного слайда не-
обхідно:

• перейти в режим
сортувальника; рт 31д Панель ін |в

виділити слайд, для «Репетиция»
якого задається ін-
тервал часу;
на панелі сортувальника слайдів натиснути кнопку
«Смена слайдов»;
у діалоговому вікні «Смена слайдов» у рамці «Про-
движение» зазначити, скільки секунд має тривати по-
каз слайда (рис. 3.20). Якщо цей інтервал часу сто-
сується тільки даного слайда, то натиснути кнопку
«Применить», якщо всіх слайдів презентації — кноп-
ку «Применить ко всем». У рамці «Продвижение»
рекомендується вмикати обидва перемикачі — «по
щелчку» і «автоматически после». Це дасть змогу
керувати переходом до наступного слайда в ручно-
му (по клацанню) і в автоматичному (після закін-
чення часу) режимах.

Друкування слайдів

Для друкування слайдів потрібно:
• у меню Файл вибрати команду Печать;
• у діалоговому вікні «Печать» вказати, які слайди

слід друкувати (рамка «Диапазон печати») і що са-
ме в них друкуватиметься: слайди видавання, но-
татки, структура (список «Печать»). Якщо користу-
вач вибирає «Вьідачи», то у відповідній рамці визна-
чити кількість і порядок розташування слайдів на
одній сторінці (рис. 3.21).
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Рис. 3.20. Ручне встановлення інтервалів часу показу слайда
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Рис. 3.21. Діалогове вікно «Печать»
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Коли слайди планують друкувати на чорно-білому
принтері, попередньо можна ознайомитися з їх майбутнім
зовнішнім виглядом. Для перегляду чорно-білого зобра-
ження слайда досить на стандартній панелі інструментів
активізувати кнопку «Просмотр в оттенках серого». Як-
що при її натисненні утримувати ще й клавішу <8ЬШ>,
то слайд матиме на екрані чорно-білий вигляд без відтін-
ків сірого. Відповідний вид чорно-білого друку можна за-
дати в діалоговому вікні «Печать», вибравши потрібний
перемикач.

При наявності струминного або лазерного принтера і
прозорих плівок слайди можна вивести на прозорі плівки
для їх подальшого показу за допомогою діапроекторів.

Демонстрація слайдів

Запуск показу слайдів

Є кілька способів запуску показу слайдів:
• запуск презентації в Ро^егРоіпІ;
• запуск презентації з робочого столу;
• запуск файла показу слайдів;
• запуск довільної презентації.
Якщо в РошегРоіпі завантажено потрібну презентацію,

то розпочати її показ можна в один із таких способів:
• натиснути кнопку «Показ слайдов» у лівому ниж-

ньому куті вікна Ро\уегРоіп1;;
• у меню Показ слайдов вибрати команду Начать по-

каз;
• у меню Вид вибрати команду Показ слайдов;
• натиснути клавішу <Р5>.
Запуск презентації з Ро^егРоіпі дає змогу після зупин-

ки або завершення показу слайдів вносити в них зміни.
Якщо не передбачається ніяких змін, то простіше здій-

снити запуск із робочого столу. Для цього потрібно:
• створити ярлик презентації;
• клацнути правою клавішею миші на значку презен-

тації і з контекстного меню вибрати команду Пока-
зать.

У цьому випадку після завершення показу відновлю-
ється робочий стіл.

Ще простіше запустити показ слайдів, якщо поперед-
ньо підготувати файл показу слайдів. На відміну від фай-
ла презентації, що має розширення .ррі,, він має розши-
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рення .ррз. Для запуску показу слайдів у цьому випадку
потрібно:

• у меню Файл вибрати команду Сохранить как;
• у діалоговому вікні «Сохранение документа» зі спис-

ку «Тип файла» вибрати «Демонстрация РошегРоіпі;»
і натиснути кнопку «Сохранить»;

• для файла показу слайдів, що з'явився в папці, ство-
рити на робочому столі ярлик;

• двічі клацнути на ярлику файла показу слайдів.
При використанні файла показу слайдів демонструва- |

ти презентацію можна на комп'ютерах, де не встановлено
Ро^егРоіпі. Цей вид файлів часто використовується для
показу слайдів в автоматичному режимі при вмиканні ком-
п'ютера (на виставкових стендах, рекламних щитах, кіос-
ках). Для цього потрібно помістити ярлик файла в папку
автозавантаження "^іпсіо^в у такий спосіб:

• на панелі задач натиснути кнопку «Пуск»;
• установити покажчик миші на пункті ПрограммьІ—

Автозагрузка і клацнути правою клавішею миші;
• у контекстному меню вибрати команду Открмть;
• скопіювати або перемістити створений раніше яр-

лик файла показу слайдів у відкриту папку Автоза-
грузка;

• закрити вікно папки Автозагрузка.
Для запуску довільної презентації, що містить не всі

слайди презентації, потрібно:
• у меню Показ слайдов вибрати команду Произволь-

ньій показ;
• у діалоговому вікні «Произвольньїй показ» вибрати

назву потрібної демонстрації й натиснути кнопку
«Показать».

Керування показом слайдів

Під час демонстрації у неавтоматичному режимі для
переходу до наступного слайда досить клацнути мишею
на попередньому слайді.

Якщо на слайді е кнопки керування або гіперпосилан-
ня, то клацання мишею на них дає змогу переходити до
заданого слайда або додатка.

При бажанні змінити заплановану послідовність пока-
зу слід клацнути на слайді правою клавішею миші і з кон-
текстного меню вибрати потрібний наступний слайд. Коман-
дою Переход послуговуються, щоб вибрати не тільки слайд
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за іменем, а й іншу довільну демонстрацію, ім'я якої було
створено заздалегідь командою Показ слайдов —
Произвольньш показ. Контекстне меню дає змогу також
зробити нотатки до слайда і викликати записну книжку.

Під час пояснення матеріалу іноді потрібно щось до-
малювати або підкреслити на слайді. Це можна зробити
за допомогою пера, на яке перетворюється покажчик ми-
ші. Для цього з контекстного меню вибирають команду
Перо. Цим же меню користуються, щоб установити колір
пера (рис. 3.22). Увага: зроблені пером малюнки зберіга-
ються на екрані тільки під час демонстрації слайда. На-
віть при повторному його показі вони зникають.

Ведення складського обліку на
малому підприємстві

Надходження
Відпускання
Залишки
Обороти
Доходи
Рух товарів
Прайс-лист

Рис. 3.22. Встановлення кольору пера

3.2. Комп'ютерні мережі
Основи мережних систем

Визначення і призначення комп'ютерних мереж

У наш час велике значення має використання комп'ю-
терів для створення мереж, які формують єдиний інфор-
маційний простір. Наочним прикладом цього є всесвітня
комп'ютерна мережа Інтернет.
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Комп'ютерна мережа — сукупність взаємозв'язаних (через кана-
ли передавання даних) комп'ютерів, які забезпечують користува-
чів засобами обміну інформацією і колективного використання апа-
ратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі.

Абоненти мережі — об'єкти, що генерують або споживають інфор-
мацію в мережі. Абонентами мережі можуть бути окремі комп'юте-
ри, комп'ютерні комплекси, термінали та ін. Будь-який абонент під-
ключається до станції.

Станція — апаратура, яка виконує функції, пов'язані з передаван-
ням і прийманням інформації.

Сукупність абонента та станції утворює абонентську
систему. Зважаючи на особливості абонентських систем
на основі ПК, останні також називають станціями. Як-
що подати мережу у вигляді графа, то станції будуть у
вузлах мережі.

Для взаємодії абонентів потрібне фізичне передаваль-
не середовище — лінії зв'язку або простір, у якому поши-
рюються електричні сигнали, й апаратура для передаван-
ня даних. На основі фізичного передавального середови-
ща будується комунікаційна мережа, що забезпечує
передавання інформації між абонентськими системами.

Такий підхід дає змогу розглядати будь-яку комп'ю-
терну мережу як сукупність абонентських систем і кому-
нікаційної мережі (рис. 3.23).

Абонентська
система 3

ч . л

М
І

\

Абонентська
система N

V

ч ч

Рис. 3.23. Узагальнена структура комп'ютерної мережі

Існує безліч проблем, для вирішення яких необхідні
централізовані дані, доступ до баз даних (у тому числі
віддалених та розподілених), передавання даних на від-
стань та їх розподілене оброблення. Такі потреби вини-
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кають у банківських й інших фінансових структур, сис-
тем соціального забезпечення, податкових служб, закла-
дів із дистанційним комп'ютерним навчанням, систем
резервування авіаквитків, лікувальних закладів із дис-
танційною медичною діагностикою, у виборчих системах
та ін. У всіх цих випадках необхідно, щоб у комп'ютер-
ній мережі здійснювалися збирання, збереження і доступ
до даних, гарантувався захист даних від спотворення та
несанкціонованого доступу.

Ці проблеми вирішуються незалежно від територіаль-
ного розташування користувачів за допомогою комп'ю-
терних мереж. Об'єднання комп'ютерів у мережу дає змо-
гу спільно використовувати диски великої ємності, прин-
тери, основну пам'ять, мати спільні програмні засоби і дані.
Глобальні мережі надають можливість підключити апа-
ратні ресурси віддалених комп'ютерів. Ці мережі, охоп-
люючи мільйони людей, повністю змінили процес поши-
рення і сприйняття інформації.

Класифікація комп'ютерних мереж

Комп'ютерні мережі можна класифікувати за терито-
ріальним розподілом. При цьому розрізняють глобальні,
регіональні та локальні мережі.

Глобальні мережі об'єднують користувачів, розташо-
ваних по всьому світі. У них часто використовуються су-
путникові канали зв'язку, що дають змогу сполучати вуз-
ли мережі зв'язку та ЕОМ, які розташовані на відстані
10—15 тис. км один від одного.

Регіональні мережі об'єднують користувачів міст, об-
ластей, невеликих країн. Як канали зв'язку в них найча-
стіше застосовують телефонні лінії. Відстані між вузлами
мережі становлять 10—1000 км.

Локальні мережі сполучають абонентів одного або кіль-
кох сусідніх будівель одного підприємства, установи.
Локальні мережі набули дуже великого поширення, оскіль-
ки 80—90% інформації циркулює поблизу місць її появи
і тільки 20—10% пов'язано із зовнішніми взаємодіями.
Локальні мережі можуть мати будь-яку структуру, але най-
частіше комп'ютери тут сполучаються єдиним високо-
швидкісним каналом передавання даних, що є головною
відмітною рисою локальних мереж. Каналом передаван-
ня даних при цьому слугують вита пара, коаксіальний ка-
бель, оптичний кабель та ін. В оптичному каналі світло-
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вод зроблено з кварцового скла завтовшки в людську во-
лосину. Це найбільш швидкісний, надійний, але і дорогий
кабель. Відстані між ЕОМ в локальній мережі невеликі —
до 10 км, а при використанні радіоканалів зв'язку — до
20 км. Канали в локальних мережах є власністю організа-
цій, і це спрощує їх експлуатацію.

Апаратні засоби

Щоб передати інформацію з комп'ютера в комуніка-
ційне середовище, необхідно узгодити сигнали внутріш-
нього інтерфейсу комп'ютера з параметрами сигналів, що
передаються по каналах зв'язку. При цьому має бути ви-
конано як фізичне узгодження (форма, амплітуда і трива-
лість сигналу), так і кодове.

Технічні пристрої, які сполучають комп'ютер із кана-
лами зв'язку, називаються адаптерами, або мережними
адаптерами. На практиці цей термін застосовується до
спеціальних електронних плат — мережних. Крім них,
функцію мережного адаптера часто виконують модеми.

Найважливішими характеристиками комунікаційної
мережі є:

• швидкість передавання даних по каналу зв'язку;
• пропускна здатність каналу зв'язку;
• вірогідність передавання інформації;
• надійність каналу зв'язку і передавальної апара-

тури.
Швидкість передавання даних по каналу зв'язку зале-

жить від його типу та якості, типу апаратури передавання
даних, способу синхронізації та ін. Швидкість передаван-
ня виражається в бітах за секунду. В техніці використо-
вують ще одну одиницю — бод (кількість змін стану се-
редовища передавання за секунду). Загалом швидкість у
бітах за секунду та бодах не збігається. У сучасних широ-
космугових мережах швидкість передавання даних може
перевищувати 100 Мбіт/с.

Користувача часто цікавлять не абстрактні біти, а про-
пускна здатність, що виражається в знаках (символах), які
передаються за секунду.

Вірогідність інформації, що передається, визначається
кількістю помилок на один знак. Цей показник має бути
не більшим за 10~6—10~7 помилок/знак.

Надійність комунікаційної системи визначається серед-
нім часом безвідмовної роботи і виражається в годинах.
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Модель взаємодії відкритих систем

Одним із основних завдань, що часто вирішуються
під час створення комп'ютерних мереж, є забезпечення
сумісності обладнання за електричними та механічними
характеристиками і сумісності інформаційного забезпе-
чення (програм і даних) із системою кодування та фор-
матом даних.

Вирішення цієї проблеми ґрунтується на моделі взає-
модії відкритих систем (О8І).

Відкрита система — система, що взаємодіє з іншими системами
відповідно до прийнятих стандартів.

Згідно з моделлю 081 апаратуру і програмне забезпе-
чення стандартизують на підставі протоколів, які є ієрар-
хічною системою правил взаємодії. Відповідно до цієї мо-
делі у будь-якій мережі можна використовувати до семи
рівнів взаємодії між комп'ютерами: прикладний, представ-
ницький, рівень сеансів зв'язку, транспортний, мережний,
сполучення і фізичний. Функції, що виконуються на кож-
ному рівні, можуть реалізовуватися як апаратно, так і про-
грамне. Як правило, протоколи нижніх рівнів стандарти-
зовані більш жорстко, змінюються рідше і є основою для
багатьох мереж.

Протоколи верхніх рівнів реалізуються програмне у
продуктах різних фірм, і їх кількість невпинно зростає.
Зазвичай це самостійні програми або програмні системи,
різні для робочих станцій та серверів.

Обмін даними між користувачами в моделі 081 відбу-
вається так:

1) на прикладному рівні за допомогою спеціальних про-
грам користувач створює документ (повідомлення, рису-
нок тощо);

2) на рівні представництва ОС його комп'ютера фік-
сує, де знаходяться створені дані (в оперативній пам'яті, у
файлі на жорсткому диску тощо), і забезпечує взаємодію з
наступним рівнем;

3) на сеансовому рівні комп'ютер користувача взаємо-
діє з локальною або глобальною мережею. Протоколи цьо-
го рівня перевіряють права користувача на «вихід в ефір»
і передають документ до протоколів транспортного рівня;

4) на транспортному рівні документ набуває тієї фор-
ми, в якій належить передавати дані в мережі, що викори-
стовується. Наприклад, він може мати вигляд невеликих
пакетів стандартного розміру;
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5) мережний рівень визначає маршрут руху даних у
мережі. Так, якщо на транспортному рівні дані було пере-
творено на пакети, то на мережному кожний пакет має
одержати адресу, на яку він повинен бути доставлений не-
залежно від інших пакетів;

6) рівень сполучення необхідний для того, щоб промо-
дулювати сигнали, які циркулюють на фізичному рівні,
відповідно до даних, отриманих із мережного рівня. На-
приклад, у комп'ютері ці функції виконує мережна карта
або модем;

7) на фізичному рівні відбувається реальне передаван-
ня даних. Тут немає ні документів, ні пакетів, ні навіть
байтів — є тільки біти, тобто елементарні одиниці подання
даних. Відновлення документа з них відбувається посту-
пово, при переході з нижнього на верхній рівень на ком-
п'ютері одержувача.

Засоби фізичного рівня здебільшого лежать за межа-
ми комп'ютера. В локальних мережах це обладнання са-
мої мережі. При віддаленому зв'язку з використанням
телефонних модемів — це лінії телефонного зв'язку, ко-
мутаційне обладнання телефонних станцій тощо.

Мережне програмне забезпечення

Функціональні можливості мережі визначаються по-
слугами, які вона надає користувачеві. Для реалізації кож-
ної з них та доступу користувача до цих послуг розробля-
ється програмне забезпечення. Воно призначене для робо-
ти в мережі, а тому має бути орієнтованим на одночасне
використання багатьма користувачами. Найпоширеніши-
ми є дві основні концепції побудови такого програмного
забезпечення.

У першій концепції мережне програмне забезпечен-
ня орієнтовано на надання багатьом користувачам ре-
сурсів загальнодоступного головного комп'ютера мере-
жі — файлового сервера, або файл-сервера. Цю назву він
дістав тому, що основним ресурсом головного комп'ю-
тера є файли, що містять програмні модулі або дані. Він
є найзагальнішим типом сервера. Ємність його дисків
та ОЗП, швидкодія процесора мають бути більшими, ніж
на звичайному комп'ютері, оскільки він використову-
ється багатьма комп'ютерами. Мережа може мати кіль-
ка файлових серверів. Серед інших ресурсів файлового
сервера, що надаються в спільне використання користу-
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вачам мережі, — принтер, модем, пристрій для факси-
мільного зв'язку.

Мережна ОС — мережне програмне забезпечення, що керує ре-
сурсами файлового сервера і надає до них доступ багатьом корис-
тувачам мережі.

її основна частина розміщується на файловому серве-
рі; на робочих станціях установлюють тільки невелику
оболонку, яка відіграє роль інтерфейсу між програмами,
що звертаються за ресурсом, і файловим сервером.

Програмні системи, орієнтовані на роботу в рамках ці-
єї концепції, дають змогу використовувати ресурси фай-
лового сервера. Ці програмні системи також можуть збе-
рігатися на файловому сервері й використовуватися всіма
користувачами одночасно. Модулі цих програм при по-
требі переносять на комп'ютер користувача —робочу стан-
цію, де вони виконують необхідну роботу. При цьому об-
роблення даних, навіть якщо вони є спільним ресурсом і
зберігаються на файловому сервері, здійснюється на ком-
п'ютері користувача. Для цього файли, в яких дані збері-
гаються, можна перемістити на комп'ютер користувача.

У другій концепції, яка називається архітектурою «клі-
єнт—сервер», програмне забезпечення орієнтовано не тіль-
ки на колективне використання ресурсів, а й на їх оброб-
лення в місці розміщення ресурсу за запитами користува-
чів. Програмні системи архітектури «клієнт—сервер»
складаються з програмного забезпечення сервера і про-
грамного забезпечення користувача — клієнта. Працю-
ють ці системи так: програми-клієнти виконуються на ком-
п'ютері користувача і посилають запити до програми-
сервера, яка працює на комп'ютері спільного доступу.
Основне оброблення даних здійснюється потужним серве-
ром, а на комп'ютер користувача посилаються тільки ре-
зультати виконання запиту. Так, сервер баз даних вико-
ристовується в потужних СУБД, таких, як Місгозо£1; 8<5Ь
8егуег, Огасіе та інших, що працюють з розподіленими ба-
зами даних.

Сервери баз даних, розраховані на роботу з великими
обсягами даних (десятки гігабайтів і більше) та велику
кількість користувачів, забезпечують високу продуктив-
ність, надійність і захищеність. У глобальних комп'ютер-
них мережах архітектура «клієнт—сервер» (у певному ро-
зумінні) є основною. Широко відомими є \УеЬ-сервери, що
дають змогу зберігати та обробляти гіпертекстові сторін-
ки; БТР-сервери; сервери електронної пошти і безліч ін-
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ших. Клієнтські програми названих служб надають мож-
ливість сформулювати запит на одержання послуги з бо-
ку цих серверів і прийняти від них відповідь.

Будь-який комп'ютер мережі, який має ресурс, що роз-
діляється, може бути названий сервером. Так, комп'ютер
із модемом, який розділяється і до якого мають доступ
користувачі інших комп'ютерів, — це модемний, або кому-
нікаційний сервер.

Мережі на основі персональних комп'ютерів

Локальні комп'ютерні мережі

Переважна більшість ПК у світі працює в мережах.
Локальні мережі пов'язують комп'ютери, розміщені на "не-
великій відстані один від одного, як правило, в одній або
кількох сусідніх будівлях підприємства, установи, офісу.
Головна особливість локальних мереж — єдиний для всіх
комп'ютерів високошвидкісний канал передавання даних
і мала ймовірність виникнення помилок у комунікацій-
ному обладнанні.

Основне призначення будь-якої комп'ютерної мережі,
в тому числі локальної, — надання інформаційних та об-
числювальних ресурсів підключеним до неї користува-
чам. З цього погляду локальну комп'ютерну мережу можна
розглядати як сукупність серверів і робочих станцій.

Сервер — підключений до мережі комп'ютер, що надає її користу-
вачам певні послуги.

Ці послуги часто називають мережними ресурсами, що
розділяються, особливо якщо йдеться про дискову й опе-
ративну пам'ять сервера, про підключені до нього при-
строї. Сервери можуть здійснювати збереження даних,
управління базами даних, віддалене оброблення і друку-
вання даних та інші функції. Сервер — джерело ресурсів
мережі.

Робоча станція — ПК, підключений до мережі, через який користу-
вач дістає доступ до її ресурсів.

Робоча станція мережі функціонує як у мережному, так
і в локальному режимах. Вона має власну ОС (М8 В08,
\УІПСІОУІГЗ та ін.) та надає користувачу базовий набір ін-
струментів для розв'язання прикладних задач. Робочі стан-
ції призначені для інтерактивної роботи користувача.
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Найчастіше в локальній комп'ютерній мережі викори-
стовують файловий сервер. Він керує ресурсами мережі, за-
безпечуючи доступ до них з інших комп'ютерів мережі —
робочих станцій. Основним ресурсом, що надається корис-
тувачам у спільне користування, є дискова пам'ять файло-
вого сервера. Розділяються й інші ресурси файлового сервера,
наприклад підключений до нього принтер. Тому як робочі
станції можна використовувати відносно дешеві комп'юте-
ри, що не мають принтера й іноді навіть жорсткого диска.
Якщо основна функція сервера — спільне використання
принтера, то його називають принт-сервером. Можуть та-
кож існувати модемні сервери та ін.

Файл-сервер — це комп'ютер із великою ємністю дис-
кової та оперативної пам'яті. Ємність ОЗП файл-сервера
може становити 128—512 Мбайт і більше, ємність диско-
вої пам'яті — від кількох гігабайтів до кількох терабай-
тів. Високі вимоги ставляться до швидкісних характери-
стик дискової підсистеми, центрального процесора, основ-
них внутрішніх магістралей. Потужні сервери можуть мати
особливо надійні та швидкі КАІВ-масиви жорстких дис-
ків (частина дисків дублює роботу один одного). В мере-
жах, де розв'язується багато задач, може бути кілька файл-
серверів. Як файл-сервер використовують також комп'ю-
тери класу міні-ЕОМ. Файл-сервером керує спеціальна ОС
(спеціальна версія ОС).

Як правило, локальні комп'ютерні мережі реалізують
розподілене оброблення даних між клієнтом і сервером.
У таких мережах клієнтом вважаються задача, робоча стан-
ція або користувач комп'ютерної мережі.

Однорангова комп'ютерна мережа

В одноранговій комп'ютерній мережі немає єдиного
центру керування взаємодією робочих станцій та єди-
ного пристрою для збереження даних. Мережну ОС роз-
поділено між усіма робочими станціями. Кожна стан-
ція мережі може виконувати функції як клієнта, так і
сервера. Вона може обслуговувати запити від інших ро-
бочих станцій і спрямовувати свої запити на обслугову-
вання в мережу. Користувачеві мережі можуть бути до-
ступні всі пристрої, підключені до інших станцій (дис-
ки, принтери).

Переваги однорангової комп'ютерної мережі — низь-
ка вартість і висока надійність. Недоліками її є:
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• залежність ефективності роботи від кількості станцій;
• складність керування мережею;
« складність захисту інформації;
• труднощі обновлення і зміни програмного забезпе-

чення станцій.
Найпопулярнішими є однорангові комп'ютерні мережі

на основі мережних ОС ЬАМіазтлс, Меі^аге Іліе, \Уіпс1олУ8
95, "Шпсіолуз 98 та \УІп<іо\У5 Ме.

Комп'ютерна мережа з виділеним сервером

У комп'ютерній мережі з виділеним сервером один із
комп'ютерів виконує функції збереження даних, призна-
чених для використання всіма робочими станціями, керу-
вання взаємодією між робочими станціями і деякі сервіс-
ні функції.

Виділений сервер називають сервером мережі. Через
нього робочі станції взаємодіють між собою.

Достоїнства комп'ютерної мережі з виділеним серве-
ром:

• надійна система захисту інформації;
• висока швидкодія;
• відсутність обмежень щодо кількості робочих станцій;
• простота керування та адміністрування порівняно з

одноранговими мережами.
Недоліками такої мережі є:
• висока вартість через виділення одного комп'ютера

під сервер;
• залежність швидкодії та надійності від сервера;
• менша гнучкість порівняно з одноранговою мережею.
Найвідомішими ОС для мереж із виділеним сервером

є ЬАМ ЗЄГУЄГ, 'Шпсіоигз МТ бегуег, М/тсЬте 2000 (версії
Зегуег, Агїуапсесі Зегуег або ЗЄГУЄГ Ваіасепіег), сервери

, Ппіх, Ьітіх.

Переваги роботи в локальній комп'ютерній мережі

Основною перевагою роботи в локальній комп'ютер-
ній мережі є використання в розрахованому на багато ко-
ристувачів режимі її спільних ресурсів — дисків, прин-
терів, модемів, програм і даних, що зберігаються на за-
гальнодоступних дисках, а також можливість передавати
інформацію з одного комп'ютера на інший.
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Основні переваги роботи в локальній комп'ютерній ме-
режі з файловим сервером такі:

• можливість зберігати дані персонального і спільно-
го користування на дисках файлового сервера. За-
вдяки цьому забезпечуються одночасна робота кіль-
кох користувачів з даними спільного користування
(перегляд і читання текстів, ЕТ і баз даних); багато-
аспектний захист даних на рівні каталогів і файлів
засобами КеІЛ^аге; створення й обновлення спіль-
них даних мережними прикладними програмними
засобами, такими, як Ехсеї, Ассевб. При цьому обме-
ження на доступ, що встановлюються у прикладній
програмі, діють у рамках обмежень, установлених ме-
режною ОС;

• можливість постійного збереження програмних за-
собів, необхідних багатьом користувачам, в єдино-
му примірнику на дисках файлового сервера. За-
значимо, що таке збереження не порушує звичних
для користувача способів роботи. До програмних
засобів, потрібних багатьом користувачам, належать
передусім прикладні програми загального призна-
чення, такі, як текстові та графічні редактори, ЕТ,
СУБД і т. ін. Завдяки вказаній можливості раціо-
нально використовується зовнішня пам'ять через
звільнення локальних дисків робочих станцій від
збереження програмних засобів; гарантується на-
дійне збереження програмних продуктів засобами
захисту мережної ОС; спрощується підтримка пра-
цездатності програмних продуктів та їх обновлен-
ня, оскільки вони зберігаються в одному примірнику
на файловому сервері;

• обмін інформацією між усіма комп'ютерами, корис-
тувачами мережі. При цьому забезпечуються діалог
між ними, а також робота електронної пошти;

• одночасне використання всіма користувачами мереж-
них принтерів (одного або кількох). Зауважимо, що
мережний принтер тут доступний будь-якому кори-
стувачу; є можливість використовувати потужний та
якісний принтер і захищати його від некваліфікова-
них дій людини; друкувати як із програмних засо-
бів, що підтримують мережний друк, так і з тих, які
його не підтримують;

• можливість використовувати мережне середовище
для вдосконалення навчальних методик завдяки
впровадженню спеціальних програм обміну інфор-
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мацією між комп'ютерами студентів і комп'ютером
викладача — так званого дистанційного навчання.
Воно дає змогу демонструвати на комп'ютерах сту-
дентів роботу, яку виконує на власному комп'ютері
викладач. І навпаки, викладач може контролювати
роботу студентів, стежачи за відображенням екра-
нів їхніх комп'ютерів на власному моніторі;

• доступ користувача з будь-якого комп'ютера локаль-
ної мережі до ресурсів глобальних комп'ютерних ме-
реж при наявності єдиного комунікаційного вузла
глобальної мережі.

Фізичне передавальне середовище
і топологія мережі

Фізичне середовище переносить інформацію між або-
нентами обчислювальної мережі. Таким середовищем зде-
більшого є три типи кабелів: вита пара, коаксіальний та
оптоволоконний.

Вита пара — відносно дешевий тип кабелю. Він най-
краще підходить для локальних мереж. Неекранована вита
пара погано захищена від завад, тому перевагу бажано від-
давати екранованій.

Коаксіальний кабель є міцнішим і краще захищеним
від завад, ніж неекранована вита пара.

Оптоволоконний кабель має ідеальний захист від за-
вад, допускає високу швидкість передавання даних, але він
дорогий і менш технологічний в експлуатації.

Топологія мережі — логічна схема сполучення каналами зв'язку
комп'ютерів (вузлів мережі).

У локальних комп'ютерних мережах використовується
одна з трьох основних топологій: моноканальна, кільцева
або зіркоподібна. Більшість інших є похідними від наведе-
них. Щоб визначити послідовність доступу вузлів мережі до
каналу і запобігти накладанню передач пакетів даних різ-
ними вузлами, послуговуються певним методом доступу.

Метод доступу — набір правил, що визначає використання каналу
передавання даних, який сполучає вузли мережі на фізичному рівні.

У локальних мережах наведених топологій найчасті-
ше використовують такі методи доступу, як Еі\\егпеі, Тоїсеп-
Кіп£, Агспеі, що реалізуються відповідними мережними
платами (адаптерами).
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Мережа моноканальної топології. В мережі з такою
топологією (її часто називають шиною, або спільною ши-
ною) наявний один канал зв'язку, який об'єднує всі
комп'ютери мережі (рис. 3.24). Найпоширенішим мето-
дом доступу тут є прослуховування носійної частоти і ви-
явлення конфліктів (С8МА/СВ).

Мережний принтер
пк пк

1 1

Термінатор

В 1
пк

пк
1

Термінаторз
1̂ -/
ІІЦУІУІУгі

пк

Рис. 3.24. Локальна комп'ютерна мережа
з моноканальною топологією

При цьому методі доступу вузол, перш ніж передати
дані по комунікаційному каналу, прослуховує його і тіль-
ки пересвідчившись, що канал вільний, надсилає пакет. Як-
що канал зайнятий, то вузол повторює спробу передати
пакет через якийсь проміжок часу. Дані, передані одним
вузлом мережі, надходять до всіх вузлів, але розпізнає і
приймає їх тільки вузол, для якого вони призначені.

Незважаючи на попереднє прослуховування каналу, в
мережі можуть виникати конфлікти, які проявляються як
одночасне передавання пакетів двома вузлами. Це пов'я-
зано з тим, що сигнал тимчасово затримується під час про-
ходження по каналу: його було передано, але він не дій-
шов до вузла, що прослуховує канал, внаслідок чого вузол,
вважаючи канал вільним, почав передавати дані.

Характерним прикладом мережі з цим методом до-
ступу є Еіпегпет,. У попередньому її варіанті швидкість
передавання даних становила 10 Мбіт/с. Сучасні стандар-
ти Газі; Еіпегпеї, забезпечують понад 100 Мбіт/с і більше.
Останнім часом увійшла до вжитку технологія Оі§аЬіі
Еіпегпет, (швидкість 1 Гбіт/с). Раніше вона ґрунтувалася
на оптоволоконному середовищі передавання даних, нині
в ній усе частіше використовують спеціальну виту пару.
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Мережі з методом доступу ЕіЬегпет, є найбільш перспек-
тивними.

Шинна топологія із застосуванням повільного коаксі-
ального кабелю є найпростішою. Вона гарантує ефективне
використання пропускної здатності каналу, стійкість до
несправності окремих вузлів, простоту зміни конфігурації
та нарощування мережі. Але обмеження швидкості до
10 Мбіт/с зменшує її популярність.

У сучасних локальних мережах вузли Еіпегпеї; підклю-
чаються витою парою до концентратора (хаба). Цей
пристрій має вигляд невеликого блока зі спеціалізованим
мікрокомп'ютером, що містить від трьох-чотирьох до кіль-
кох десятків рознімних з'єднань для підключення сегмен-
тів мережного кабелю. Таким чином, канал передавання у
вигляді витої пари виявляється фізично розділеним, а фі-
зична топологія «зірка» є логічною топологією шини.

Мережа кільцевої топології. У ній як канал зв'язку ви-
користовується замкнене кільце з приймачів-передавачів, спо-
лучених коаксіальним або оптичним кабелем (рис. 3.25).
Найпоширенішим методом доступу в мережах цієї тополо-
га є ТоНеп-Кіпд — метод доступу з передаванням маркера.

ПК

Рис. 3.25. Локальна комп'ютерна мережа з кільцевою топологією

Маркер — пакет зі спеціальною послідовністю бітів.
Він послідовно передається по кільцю від вузла до вузла в
одному напрямку. Кожний вузол ретранслює маркер, що
передається. Вузол може передати свої дані, якщо він одер-
жав порожній маркер. Із пакетом маркер передається до-
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ти, доки не натрапить на вузол, якому пакет призначено.
У цьому вузлі дані приймаються, але маркер не звільня-
ється, а передається по кільцю далі. Тільки повернувшись
до відправника, який може пересвідчитися, що передані
ним дані благополучно дійшли до адресата, маркер звіль-
няється. Порожній маркер передається наступному вузлу,
який, за наявності у нього готових до передавання даних,
заповнює його і знову передає по кільцю.

У мережах То1сеп-Шп£ швидкість передавання даних
становить 4 Мбіт/с. Ретрансляція даних вузлами призво-
дить до зниження надійності мережі, оскільки несправ-
ність в одному з її вузлів розриває все кільце.

Мережа зіркоподібної топології. Така мережа має ак-
тивний центр — комп'ютер (або інший мережний пристрій),
що об'єднує всі її комп'ютери. Активний центр (концент-
ратор або досконаліший пристрій-комутатор З\УІІСП) керує
комп'ютерами, підключеними до нього, і виконує функції
розподілу і підсилення сигналів (рис. 3.26). Від його надій-
ності повністю залежить працездатність мережі.

Активний цент)
(концентратор)

Рис. 3.26. Локальна комп'ютерна мережа
із зіркоподібною топологією

Одним із методів доступу для мереж з активним
центром є Агспеі. У ньому також використовується мар-
кер, що передається від вузла до вузла (немовби по кіль-
цю), обходячи вузли за зростанням їх адрес. Як і в кіль-
цевій топології, кожний вузол регенерує маркер. Цей ме-
тод доступу забезпечує швидкість передавання даних лише
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2 Мбіт/с, тому вважається застарілим. Для використання
разом із зіркоподібною топологією, яка є дуже перспек-
тивною, розроблено модифікований метод Еїпегпеї;.

З поширенням локальних мереж виникають проблеми
обміну інформацією між ними. Так, у рамках університету
в кількох навчальних аудиторіях можуть використовува-
тися локальні мережі різних типів. Для зв'язку між ними
застосовують засоби міжмережної взаємодії, які називаються
мостами (Ьгід.£ев) і маршрутизапгорами (гоиіегз). Як міст
або маршрутизатор слугує комп'ютер із двома або більше
мережними адаптерами. Кожний адаптер пов'язує з однією
3 мереж, що сполучається. Часто для цього застосовують не
окремі ПК, а спеціалізовані пристрої.

Міст або маршрутизатор отримує пакети, надіслані ком-
п'ютером однієї мережі комп'ютеру іншої мережі, пере-
адресовує їх і надсилає на вказану адресу. Мости, як пра-
вило, використовують для зв'язку мереж з однаковими
комунікаційними системами, наприклад для зв'язку двох
мереж ЕіЬегпеі. Маршрутизатори сполучають мережі з
різними комунікаційними системами, оскільки мають за-
соби перетворення пакетів з одного формату в інший. Іс-
нують мости-маршрутизатори (Ьгоиіегз), що об'єднують
функції обох засобів.

Для зв'язку мереж із різними комп'ютерними систе-
мами призначені шлюзи (§аі;е\уауз). Наприклад, через шлюз
локальна мережа може бути сполучена з великою ЕОМ.
Часто шлюзи пов'язують локальні комп'ютерні мережі з
глобальними, а також різні глобальні мережі між собою.

Програмне забезпечення локальної мережі

Мережа надає користувачам різноманітні послуги.
Програмне забезпечення, що реалізує певну послугу, на-
зивається сервером цієї послуги. Є файловий сервер,
сервер друкування, сервер електронної пошти, комуні-
каційний сервер. Мережне програмне забезпечення реа-
лізує різні варіанти надання послуг і роботи в локальній
мережі.

Поширеною є концепція файлового сервера, що реалі-
зується програмним забезпеченням центрального, най-
продуктивнішого, комп'ютера мережі. Мережне програмне
забезпечення надає всім користувачам мережі зовнішню
пам'ять файлового сервера для збереження програм і да-
них, спільний принтер і здійснює обмін інформацією між
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робочими станціями. Програми та дані, що зберігаються
на файловому сервері, мають передаватися для виконан-
ня й оброблення на робочу станцію по каналу зв'язку.

Мережне програмне забезпечення, яке підтримує функ-
ціонування мережі, організує послуги мережі та доступ
до них користувача. Реалізується воно мережною ОС. Во-
на необхідна для роботи мережі так само, як для локаль-
ного ПК потрібна одна з ОС — ВО8, ^іпсіо^з 95/98/Ме,
08/2 та ін.

Мережна ОС виконує на файловому сервері, крім влас-
тивих звичайній ОС, функції захисту від несанкціонова-
ного доступу даних, розміщених на файловому сервері, ке-
рує правами користувача, а також підтримує роботу з усіма
робочими станціями, які можуть мати різні ОС.

Мережні операційні системи

Нині поширеними є такі 32-розрядні мережні ОС:
Кеі;\¥аге 4.1 фірми NоVе11, \¥ІПСІОЛУЗ МТ ЗЄГУЄГ 4.0, \УІж1о-\Уз
2000 (версії Зегуег, АсЬгапсесІ 8егуег, Зегуег Ваіасеп1;ег)
фірми Місгозоіі;, Уіпез 6.0 фірми Вапуап, О8/2 \Уагр
Асіуапсесі Зегуег фірми ІВМ, а також різноманітні ОС сі-
м'ї П№Х (РгееВЗВ, різні версії Ідпих та ін.). Версії
\¥іпсІолУ5 95/98/Ме не є спеціалізованими мережними ОС,
хоча мають підтримку всіх основних мережних функцій
для однорангової комп'ютерної мережі. Те саме стосу-
ється і "ШПСІОЛУБ 2000 Ргоіезвіопаї, але ця ОС базується на
ядрі МТ і повністю відповідає особливостям роботи в ме-
режі з виділеним сервером та в складних багаторівне-
вих мережах.

Оцінити мережну ОС можна за її відповідністю основ-
ним вимогам до мережного середовища, тобто за можли-
вістю:

• спільного використання файлів і принтерів при ви-
сокій продуктивності системи;

• ефективного виконання прикладних програм, орієн-
тованих на архітектуру «клієнт—сервер», у тому чи-
слі прикладних програм виробників;

• працювати на різних платформах і з різним мереж-
ним обладнанням;

• забезпечити інтеграцію з Інтернетом — підтримку
протоколу ТСР/ІР, протоколу динамічного настро-
єння ВНСР (Вупатіс Нозі СопїїдигаНоп Ргоіюсої),
програмного забезпечення \УеЬ-сервера;
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• дистанційного доступу до мережі;
• організації внутрішньої електронної пошти, групо-

вих дискусій;
• доступу до ресурсів у територіальне розкиданих, ба-

гатосерверних мережах за допомогою служб катало-
гів та імен.

Жодна з названих мережних ОС не може задовольни-
ти всі вимоги користувача повністю. Для цього доцільно
об'єднувати мережні ОС різних виробників. Тому у вели-
ких мережах використовують кілька мережних ОС. Для
універсальності та продуктивності часто спільно застосо-
вують ОС МеІЛЛГаге і \¥ІПСІОУГЗ МТ Вегуег. При цьому ОС
МеІ^Уаге послуговуються для роботи з файлами й друку-
вання, оскільки вона забезпечує ширші можливості та уні-
версальність цих служб, а ОС А¥іпс1о'№з МТ — для обміну
повідомленнями і роботи серверів додатків (таких, як
СУБД) на різних платформах.

Усі згадані ОС мають добрі клієнтські засоби для дру-
кування та роботи з файлами. Багато виробників випус-
кають програмне забезпечення клієнта, здатне працювати
з різнотипними серверами. Так, ОС ЛУІгнїоугз 95/98 вклю-
чає універсального клієнта, що працює з серверами не тіль-
ки зазначених мережних ОС, причому користувач може і
не знати, до якого сервера він звертається за послугою.

Використання вбудованих мережних засобів *
\Л/іпсІо\л/5 95/98/Ме

Щоб отримати доступ до ресурсів мережі та керувати
ними на робочій станції, користувачу необхідно мати клі-
єнтське програмне забезпечення, до якого належать ути-
літи самої мережної ОС. Його можуть постачати сторонні
фірми. Іноді вони є складовою частиною іншої програм-
ної системи. Для виконання функцій адміністратора, опе-
ратора і користувача до складу мережних ОС входить ве-
лика кількість обслуговуючих програм-утилітів, які вико-
нуються на робочій станції. \\Гіп<іо^8 має вбудовані засоби,
достатні для задоволення більшості потреб користувача.

У '\¥іп(іоиг8 95/98 для мереж Меі\¥аге та МісгозоЙ
"\Щпсю\\гз МТ, у яких використовуються протоколи МеШЕШ,
ІРХ/8РХ або ТСР/ІР і драйвери N015 або ОБІ, є 32-розря-
дна вбудована підтримка мережного клієнта, протоколу
та драйвера. Вбудована підтримка роботи в мережі проста
в установленні, а також настроюванні, забезпечує надій-
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ність і потрібну швидкість роботи мережі. Вже під час
установлення М^ІПЙОЛУЗ автоматично визначає тип мереж-
ної плати або модема, що є в комп'ютері, тип мережі і від-
повідно конфігурує параметри мережного середовища ком-
п'ютера.

Відразу після завантаження Д/УіпсІолуз мережний клі-
єнт пропонує вікно, через яке користувач реєструється в
мережі, вказавши свої мережне ім'я та пароль. Як прави-
ло, цей пароль збігається з паролем 'УУіпсІОАУЗ (вікно для
введення імені і пароля зображено на рис. 3.27).

, Еедидарояь не ззаак,ат&да«о йоде»
не в*»*!- появляться на «рагіе.

Рис. 3.27. Вікно введення імені та пароля для входження
в мережу (мережний пароль і пароль Міпсіошб збігаються)

Крім клієнтів мереж Ме1;\¥аге та Місгозой \¥іпс!о\у5
, які забезпечують підключення до відповідних серве-

рів і доступ до їхніх ресурсів, у \¥іп<іотУ5 можна встанови-
ти власну мережну службу, що реалізує принцип роботи
однорангової локальної комп'ютерної мережі (Місгозой
КЄІЛУОГІС). При цьому користувач може керувати досту-
пом до файлів і принтерів кожного комп'ютера мережі,
спільно або індивідуально використовуючи ресурси будь-
якого з комп'ютерів мережі \Утс1о\Уз. Керують настрою-
ванням мережі в діалоговому вікні «Свойства сети», яке
з'являється на екрані після клацання мишею на пікто-

грамі 'Щ&, («Сеть») папки «Панель управлення» (рис. 3.28).
Комп'ютери, між якими найчастіше відбувається об-

мін даними, об'єднують у робочі групи. Кожному комп'ю-
теру і робочій групі надається унікальне ім'я, наприклад
8АРК, А8И, ЗТиВЕМТ.

На кожному з комп'ютерів для інших комп'ютерів ме-
режі може бути відкрито доступ до папок та принтерів, які
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1 Клиент для сетей Міаоїоіі

ЗйеаКеК ВТ18029 ЕІлегпеІ Ас1ар(ег апд Сог

й прсггокол

§ Служба ноступа к. Файлам й принтерам сетей М
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Рис. 3.28. Вікно настроєння параметрів мережі

таким чином оголошуються спільними ресурсами. Отже,
кожний комп'ютер, по суті, стає сервером своїх ресурсів.
Програма Инспектор сети відкриває спільний доступ до ре-
сурсів і відключає інших користувачів від комп'ютера або
від окремих файлів. Вона дає змогу з'ясувати, хто саме ви-
користовує ресурси вашого комп'ютера. Вигляд вікна цієї
програми для двох режимів її роботи показано на рис. 3.29.

Доступ до комп'ютерів і принтерів мережі забезпечу-
ється через папку Сетевое окружение на робочому столі.
У списках, що відкриваються через цю папку, відобража-
ються як ресурси серверів, що підтримуються ОС Меі^Уаге
та Місгозой 'Шпоіо^з N1, так і ресурси комп'ютерів одно-
рангової мережі "УУтсІо^з 95/98. Для доступу до ресурсів
конкретного комп'ютера мережі досить клацнути мишею
на його значку.

Через папку Сетевое окружение користувач може пра-
цювати з усіма доступними йому мережними ресурсами
так само, як через папку Мой компьютер — з локальними
ресурсами. Крім того, мережні ресурси доступні користу-
вачу у програмі Проводник \УІпсІо\ге і вікнах відкриван-
ня та збереження документів у додатках, розроблених для
\¥іпо!о\лгз 95/98/Ме.

Програмне забезпечення таких ОС, як М8-ВО8 і
АУіпсІогуз, орієнтовано на роботу з літерними іменами ло-
гічних дискових пристроїв. При цьому на робочій станції

\
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Рис. 3.29. Вигляд вікна програми Инспектор сети

може бути використано 26 дискових пристроїв (від А: до
2:). Користувач має змогу прив'язувати імена конкретних
мережних томів (том — різновид групування файлових
ресурсів) до літер дискових пристроїв на локальному ком-
п'ютері. Ця процедура називається відображенням
(тарріп£). Наприклад, том А8ІГ21/8У8: відображається
літерою Р:, том А8Ш1/ВАТАВА8Е: — літерою С:. Завдя-
ки цьому користувач при звичному зверненні до пристрою
із зазначенням літери отримує доступ до вмісту відповід-
ного тому файлового сервера.

Для запуску програми В08 з мережного диска таке
відображення обов'язкове, а для запуску \7іпйодлгз-додат-
ка — частіше ні. Каталоги (папки) мережних дисків та-
кож можуть відображатися літерами дискових пристроїв
локального комп'ютера.

Якщо на диску комп'ютера створено логічні диски С:,
В:, Е: і немає команди ЬАЗТВКІУЕ у файлі СОNРIС.8У8,
то пристрій позначається буквою Б1:. Якщо команда
ЬА8ТОКІУЕ є, то пристрій позначається першою за алфа-
вітом літерою після вказаної в ЬА8ТВКІУЕ. Таким чи-
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ном стає доступним новий мережний каталог. Після ре-
єстрації користувача список дискових пристроїв робочої
станції може доповнюватися новими пристроями, на які
відображаються томи або каталоги мережного диска. Це
можна зробити, наприклад, за допомогою команд процеду-
ри реєстрації ЬОСШ 8СШРТ, яка автоматично виконуєть-
ся під час реєстрації користувача в мережа (подібно до
того, як файл А17ТОЕХЕС.ВАТ запускається кожний раз
при завантаженні М8 В08).

Працюючи в мережі, користувач має змогу змінювати
список дискових пристроїв робочої станції.

Часто виникає потреба відобразити томи або каталоги
мережного диска на певні логічні пристрої вручну. Цю
операцію виконують через команду Файл—Подключить
сетевой диск. Після підключення цей диск буде у спис-
ку пристроїв, що відкривається через папку Май ком-
пьютер.

Каталоги та файли диска файлового сервера є об'єкта-
ми, доступ до яких може бути обмежено. Щоб користувач
міг працювати в каталозі, він повинен мати право доступу
до нього. Каталог, до якого користувач не має прав досту-
пу, часто навіть не відображається в списках каталогів на
мережних дисках. Мережні ОС дають змогу контролюва-
ти доступ не тільки до каталогів, а й до окремих файлів,
для яких також можуть призначатися права, однак
\Ушс1оІигз 95/98/Ме такої можливості не надає.

Мережний том (диск) і мережний каталог (мережна
папка) для даної ОС, з точки зору користувача, — при-
близно одне й те саме.

У кожній папці допустимі дії користувача визнача-
ються дійсними правами. Користувач може отримати:

• право читання — право переглядати зміст об'єктів і
копіювати їх;

• право повного доступу — право змінювати імена та
вміст об'єктів, вилучати, переміщувати і переймено-
вувати їх.

У А¥іпсІо\У8 95/98/Ме права доступу до диска, папки
або принтера зручно призначати командою з контекстно-
го меню Доступ (рис. 3.30).

Мережний принтер розділяється майже аналогічно
(тип доступу і пароль єдині) через контекстне меню значка
відповідного принтера папки Принтери. Щоб послуго-
вуватися мережним принтером, користувач повинен уста-
новити його на ПК-клієнті через відповідний значок пап-
ки Принтери (вибравши опцію «Сетевой принтер» та вка-



Комп'ютерні мережі 617

[сервер (системній диск)

Рис. 3.30. Діалогове вікно доступу до об'єкта

завши адресу комп'ютера, до якого принтер підключено
фізично).

Підключений диск у вікні папки Мой компьютер на

(призначено ім'якомп'ютері-клієнті має вигляд ^

Г:), а розділений на комп'ютері-сервері — н^лІс

лений ресурс немовби лежить на долоні).
Зручний спосіб підключення і відключення мережних

дисків — скористатися кнопками «г?»̂ *?,̂ *̂ !'?0' на панелі
інструментів вікна папки, щоб викликати вікно підклю-
чення ресурсу (рис. 3.31). Для відключення слід вибрати
непотрібний диск у вікні відключення ресурсу, яке з'яв-
ляється після клацання на відповідній кнопці.

При підключенні ресурсу через його контекстне меню
адреса вказується автоматично. При його відключенні че-
рез контекстне меню діалогове вікно не виводиться.
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Рис. 3.31. Війно підключення мережного диска

Щоб підключитися до мережного ресурсу із заданим
паролем, користувач повинен увести пароль у відповідно-
му вікні (рис. 3.32).

8 вод сетевого ПарвШ:

Отмвма

Рис. 3.32. Вікно введення мережного пароля
для підключення ресурсу

3.3. Глобальна комп'ютерна
мережа Інтернет
Загальні відомості

Інтернет — найбільша глобальна комп'ютерна мере-
жа, що поєднує десятки мільйонів абонентів у понад 150
країнах світу. Щомісяця кількість її користувачів зростає
на 7—10%. Інтернет є своєрідним ядром, яке забезпечує
взаємодію інформаційних мереж, що належать різним уста-
новам у всьому світі. Якщо раніше нею послуговувалися
винятково як середовищем передавання файлів і повідом-
лень електронної пошти, то сьогодні за її допомогою вирі-
шують складніші завдання, які підтримують функції ме-
режного пошуку та доступу до розподілених інформацій-
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них ресурсів й електронних архівів. Таким чином Інтер-
нет утворює глобальний інформаційний простір.

Мережа Інтернет, що служила спочатку дослідницьким
і навчальним групам, стає все популярнішою в ділових
колах. Компанії спокутуються дешевим глобальним
зв'язком і його швидкістю, зручністю виконання суміс-
них робіт, доступними програмами, унікальною базою да-
них цієї мережі. Вони розглядають глобальну комп'ютер-
ну мережу як доповнення до своїх власних локальних ме-
реж. Уже кілька років розвиваються і встигли широко
ввійти в практику в розвинутих країнах технології Інтер-
нету, що є аналогами відпрацьованих інформаційних тех-
нологій «великої» мережі в корпоративних мережах і на-
віть у дуже невеликих мережах ПК підприємств малого
бізнесу.

При низькій вартості послуг (часто це тільки фіксова-
на щомісячна плата за лінії зв'язку або телефон) користу-
вачі можуть отримати доступ до комерційних і некомер-
ційних інформаційних служб СІЛА, Канади, Австралії, ба-
гатьох європейських країн, з недавнього часу — також
України та Росії. В архівах вільного доступу мережі Ін-
тернет є інформація практично з усіх сфер людської діяль-
ності, від нових наукових відкриттів до прогнозу погоди
на завтра. Тут можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм
і розмістити (часто безкоштовно!) свою рекламу, яка вмить
розійдеться по всьому світу. Крім того, ця глобальна ком-
п'ютерна мережа надає унікальні можливості дешевого, на-
дійного та конфіденційного глобального зв'язку, що вияв-
ляється дуже зручним для транснаціональних корпора-
цій і структур управління. Як правило, використання
інфраструктури Інтернету для міжнародного зв'язку ко-
штує набагато дешевше від прямого комп'ютерного зв'яз-
ку через супутниковий канал або телефон.

Найпоширеніша послуга мережі Інтернет — електрон-
на пошта. Сьогодні свою адресу в системі електронної
пошти мають сотні мільйонів осіб. Вартість пересилання
електронного листа значно нижча ніж звичайного. Крім
того, повідомлення, передане електронною поштою, доходить
до адресата протягом кількох хвилин, тоді як звичайний
лист він одержує через кілька днів, а то й тижнів.

Стандарти Інтернет дають змогу працювати над спіль-
ним проектом за допомогою електронної пошти, вико-
ристовувати гіпертекстові документи (служба ^ПАПА/")» ЩО
включають аудіо- та відеоінформацію, є також можли-
вість організовувати дискусійні робочі групи за допомо-
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гою теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у реальному
масштабі часу.

Для інформаційної безпеки в мережі застосовуються
різні протоколи шифрування конфіденційної інформації,
її сертифікація та електронні підписи. Несанкціоновано-
му переміщенню даних між локальною мережею підпри-
ємства і глобальною мережею можуть перешкоджати спе-
ціальні комп'ютери або програми (брандмауери).

Сьогодні для Інтернету настав період підйому — пе-
редусім завдяки активній підтримці з боку урядів євро-
пейських країн і США. У першій половині 90-х років
XX ст. у США щорічно виділялося приблизно 1—2 млрд.
доларів на створення нової мережної інфраструктури.
Дослідження в галузі мережних комунікацій фінансу-
ють також уряди Великобританії, Швеції, Фінляндії, Ні-
меччини. Однак державне фінансування — лише неве-
лика частка коштів, оскільки все помітнішою останніми
роками стає «комерціалізація» мережі (очікується, що не-
забаром 80—90% коштів надходитиме з приватного сек-
тору).

Особливості апаратних засобів і програмного
забезпечення. Протоколи ТСР/ІР

Топологія Інтернету (геометрична схема сполучення
комп'ютерів у мережу) має комірчастий вигляд і здебіль-
шого визначається географічним положенням вузлів та
особливостями комунікаційної системи. Структура цієї
мережі постійно змінюється, приєднуються нові вузли, при-
пиняють роботу деякі старі. У мережі працюють машини
різних типів: від супер-ЕОМ до простих ПК. Канали зв'яз-
ку також різні — від високошвидкісних до стандартних
телефонних. Кількість вузлів мережі перевищила 40 млн.,
кількість користувачів — 150 млн., і ці цифри продовжу-
ють зростати.

Висока вартість каналів передавання даних спричиняє
те, що швидкість обміну даними стає критичним факто-
ром, визначаючи більшість інших параметрів мережі, та-
ких, як розподіл функцій між вузлами, характеристики
апаратури, методи і програмне забезпечення, яке викорис-
товується для зв'язку між вузлами, і т. п. Робочі станції
приєднуються до серверів мережі зазвичай найдешевши-
ми каналами (виділеними телефонними або телефонними,
які комутуються), а швидкість обміну даними становить
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усього кілька кілобайтів за секунду. Вузлові машини (сер-
вери) зв'язані між собою та інформаційними серверами
високошвидкісними каналами зв'язку (оптоволоконними,
радіорелейними, космічними тощо) зі швидкістю обміну в
сотні мегабайтів за секунду і вище. Структуру мережі Ін-
тернет показано на рис. 3.33.

РОЙІМІ зганив

Рис. 3.33. Структура мережі Інтернет

Програмне забезпечення серверів і робочих станцій гло-
бальних обчислювальних мереж істотно відрізняється як
за функціями, так і за обсягом.

Неоднорідні комп'ютерні мережі передусім створюють,
щоб сумістити обладнання за електричними та механіч-
ними характеристиками, програми та дані — за системою
кодування і форматом. У мережі Інтернет цьому слугує
модель взаємодії відкритих систем (081). Відповідно до
неї стандартизація апаратури і програмного забезпечення
проводиться на підставі протоколів, що утворюють ієрар-
хічну систему правил взаємодії. Як і в будь-якій іншій
мережі, в Інтернеті можуть використовуватися до семи рів-
нів взаємодії між комп'ютерами.

Основну властивість — можливість передавання даних
по ланцюжку від одного вузла до іншого при аморфній
структурі, що постійно змінюється, і величезній кількості
вузлів — мережа Інтернет успадкувала у вигляді протоко-
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лів ТСР/ІР від АКРАМЕТ. Це була мережа військових і
дослідницьких установ США (1969 р.), яка відповідала під-
вищеним вимогам щодо живучості в умовах можливої
ядерної війни (попри неминучий у такому випадку масо-
вий вихід із ладу вузлів і ліній зв'язку цієї системи). Завдя-
ки вдалим рішенням, можливості об'єднувати не тільки
окремі ЕОМ, а й мережі, дія яких ґрунтується на інших
протоколах, а також доброму фінансуванню з боку Націо-
нального наукового фонду США (до 1995 р. фінансував ос-
новні канали зв'язку й адміністративні структури) вона
трансформувалася в те, що зараз називають Інтернетом.

ТСР/ІР — сукупність двох протоколів, що регулюють
взаємодію між комп'ютерами в мережі Інтернет. Свою на-
зву протокол ТСР/ІР дістав від двох протоколів. Це
Тгапзтіззіоп Сопігої Ргоіосої (ТСР) — протокол транспорт-
ного рівня, що визначає, як відбувається передавання інфор-
мації, та Іпіегпеі; Ргоіосої (ІР) — адресний протокол мереж-
ного рівня, що визначає, куди передається інформація.

Протокол ТСР. Згідно з протоколом ТСР дані, які від-
правляються, «нарізуються» на невеликі пакети, після чо-
го кожний пакет маркується так, щоб у ньому були адреси
одержувача та відправника, а також інші дані, необхідні
для правильного збирання документа на комп'ютері одер-
жувача.

Протокол ІР передбачає, що в кожного користувача
має бути своя унікальна адреса (ІР-адреса). Вона склада-
ється чотирма байтами, наприклад 104.17.126.10. Струк-
тура ІР-адреси така, що кожний комп'ютер, через який
проходить пакет, може за цими чотирма числами визна-
чити маршрут відправлення пакетів у даний момент з ура-
хуванням умов зв'язку і пропускної здатності лінії. Па-
кети можуть передаватися незалежно один від одного по
різних лініях зв'язку.

Незважаючи на те що в мережі Інтернет використо-
вуються й інші протоколи, її часто називають ТСР/ІР-
мережею, оскільки ці два протоколи, безумовно, є найваж-
ливішими.

Основні мережні сервіси

Протоколи ТСР/ІР регулюють транспортування паке-
тів, а їх вміст може бути різним (дані користувача, служ-
бова інформація). Пакети переміщуються від вузла до ву-
зла, утворюючи нижній рівень функціонування мережі.
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Наповнюють пакети даними за допомогою програм
верхнього рівня, з якими працює користувач. Саме вони
визначають можливості користувача в мережі. Розробля-
ються програми на підставі єдиних правил (прикладних
протоколів) і називаються сервісами (службами, послуга-
ми) Інтернету.

Практично всі послуги мережі побудовані на принци-
пі «клієнт—сервер».

Сервер у мережі Інтернет — комп'ютер або програма, що нада-
ють клієнтам (у міру надходження від них запитів) певні мережні
послуги.

Клієнт — прикладна програма, що завантажена в комп'ютер корис-
тувача, яка передає запити до сервера й одержує від нього відповіді.

Сервіси мають різні прикладні протоколи. З розвит-
ком мережі з'являються нові протоколи (сервіси), зміню-
ючи її вигляд і стрімко розширюючи коло користувачів.

Отже, щоб скористатися якоюсь службою Інтернету,
необхідно встановити на комп'ютері клієнтську програму,
здатну працювати за протоколом цієї служби.

Низка клієнтських програм входить до складу ОС
^ІПЙОЛУВ 98, МЕ, N1, 2000, а також до складу програм-
броузерів, наприклад МісгозоГі Іпіегпеі Ехріогег та
Кеіксаре Соїшшшісаіог.

Нижче наведено деякі сервіси Інтернету.
Рііе ТгапзГег Ргоіосої (РТР). Це протокол передаван-

ня файлів, один із перших сервісів Інтернету. Пізніше
його було доповнено протоколами ОорЬег і програмами
АгсЬіе для пошуку даних. РТР дає можливість абоненту
обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-
яким комп'ютером мережі. Встановивши зв'язок із від-
даленим комп'ютером, користувач може з нього скопію-
вати файл на свій комп'ютер або навпаки. Для вузлів
ГТР характерна наявність процедури входження (1о£Іп).
Як «гостьові» ім'я і пароль часто використовуються іме-
на апопутоив, іір, а також адреси електронної пошти. При
цьому користувачеві надається доступ до безкоштовно
поширюваної інформації. Велику популярність у корис-
тувачів завоювала клієнтська програма СиіеРТР, що за-
безпечує зручний для БТР-сервісу ^іпсіолуз-подібний ін-
терфейс.

Цей сервіс можна використовувати для комерційного
поширення програмних продуктів, баз даних, моделей, ре-
кламних презентацій, великих за обсягом документів
(книг) тощо.
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Електронна пошта (Е-таіІ) є одним із перших і, мабуть,
найпоширенішим сервісом Інтернету. Вона забезпечує об-
мін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом
цієї мережі. Існує можливість відправляти як текстові, так
і двійкові файли. Електронна пошта є найдешевшим і до-
ступним Інтернет-сервісом в Україні. Переваги електрон-
ної пошти в діловій діяльності:

• дешеве і майже моментальне розсилання повідом-
лень;

• не витрачається час на візити до службових осіб із
дрібних питань;

• електронний лист керівник із більшою ймовірністю
прочитає особисто;

• людина, що пише лист, не відчуває себе настирливою;
• не треба для розсилання переписувати (передруко-

вувати) копії;
• відповідаючи на повідомлення, є змога використову-

вати цитати;
• архів листування зберігається в комп'ютері в зруч-

ному вигляді;
• можна задавати списки розсилання, псевдоніми (аііаз),

вести адресні записники;
• можна передавати двійкові файли (схеми, ілюстра-

ції, програми, архіви тощо).
Поштові сервери одержують повідомлення від клієн-

тів і пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів
адресатів, де ці повідомлення накопичуються. При вста-
новленні сполучення між адресатом і його поштовим сер-
вером за командою передаються повідомлення, що надій-
шли на комп'ютер адресата.

Серед клієнтських поштових програм найпопулярні-
шими є ТЬеВаі!, Еийога Рго.

Маіі ІЛ5І8 (списки розсилання) створено на підставі
протоколу електронної пошти. Передплативши (безкош-
товно) списки розсилання, можна регулярно одержувати
електронною поштою повідомлення на певні теми (науко-
во-технічні й економічні огляди, презентації нових про-
грамних та апаратних засобів ОТ і т. п.).

Шепеі (групи новин або телеконференції) забезпечує об-
мін інформацією (повідомленнями, статтями) між усіма, хто
ним користується. Це щось на зразок електронної дошки
оголошень, на яку будь-який бажаючий може помістити своє
повідомлення, щоб воно стало доступним для інших. Цей
сервіс дає змогу поширювати й отримувати комерційну ін-
формацію, дізнаватися про новини ділового світу і т. ін.
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Новини поділяються за темами на групи, що якоюсь
мірою їх упорядковує. На певні групи можна оформити
передплату і періодично, як і у випадку з електронною
поштою, одержувати всі повідомлення на зазначену тему.

Багато фахівців світу (економістів, конструкторів, вче-
них, інженерів, лікарів, педагогів, юристів, письменників,
журналістів, програмістів та ін.) регулярно переглядають
повідомлення телеконференцій у групах, що стосуються
їхньої сфери діяльності. Такий перегляд називається мо-
ніторингом інформації. Регулярний моніторинг дає змогу
оперативно дізнаватися, що нового відбувається в світі у
тій чи іншій галузі, які проблеми непокоять людей і на
що у своїй роботі треба звернути особливу увагу.

Для реалізації цього сервісу існують клієнтські про-
грами, наприклад МісговоГі Іпіегпеі N6^8.

\УіеІе Д^еЬ ("УЛ^ЛУ) — всесвітня павутина.
— це єдиний інформаційний простір, який склада-

ється із сотень мільйонів взаємопов'язаних гіпертекстових
електронних документів, що зберігаються у Д¥еЬ-серверах.
Документ всесвітньої павутини називається ^еЬ-стпорінкою.
Група тематично об'єднаних ^еЬ-сторінок утворюють "^еЬ-
вузол (інші назви — ^еЬ-сайт, сайт).

ІУеЬ-сгор/нка — текстовий файл, що містить опис зображення муль-
тимедійного документа на мові гіпертекстової розмітки — НТМІ
(Нурег-Техґ МагЬир іап£иа£е).

Сторінка може мати не тільки форматований текст, а
й графічні, звукові та відеооб'єкти. Найважливішою ри-
сою ^еЬ-сторінок є гіпертекстові посилання. З будь-яким
фрагментом тексту або, наприклад, із рисунком, можна
пов'язати інший ^еЬ-документ, тобто встановити гіпер-
посилання. У цьому разі після клацання мишею на текс-
ті або рисунку, що є гіперпосиланням, відправляється за-
пит на доставлення нового документа. Цей документ, у
свою чергу, також може мати гіперпосилання на інші до-
кументи.

Отже, сукупність величезної кількості гіпертекстових
електронних документів, які зберігаються в серверах ДАГ№Г\7У,
утворює своєрідний гіперпростір документів, між якими
можливе переміщення. Для передавання інформації у
^^ГVV"VV використовується протокол Мір (пурегіехі Ігапзїег
ргоіосої — протокол передавання гіпертексту). Перегляд
^еЬ-сторінок і переміщення через посилання користува-
чі здійснюють за допомогою програм броузерів ^від «Іо
ЬГО\УБЄ» — переглядати). Найпопулярнішими в Україні
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^еЬ-броузерами є Місгозоіі Іпіегпеі Ехріогег, NеІ8саре
Соттішісаіог та Орега.

ІКС (Іпіегпеі Ееіау СЬаі) забезпечує проведення теле-
конференцій у реальному часі. Переваги: можна анонім-
но поговорити на цікаву тему або швидко одержати кон-
сультацію. На відміну від системи телеконференцій, у якій
спілкування між учасниками обговорення теми відкрито
для всього світу, в системі ІКС беруть участь, як правило,
лише кілька осіб. Іноді службу ІКС називають чат-
конференцією, або чатом.

Існує кілька популярних клієнтських програм для ро-
боти із серверами і мережами, що підтримують сервіс ІКС,
наприклад тІКС і тІКС32 для 'Шпгіошз. Ці, а також по-
дібні до них програми застосовуються для ділового й осо-
бистого спілкування персоналу фірм у реальному часі, для
проведення групових консультацій і нарад.

Сервіс ІС(І призначений для пошуку мережної ІР-адре-
си людини, комп'ютер якої приєднано в даний момент до
мережі Інтернет. Назва служби є акронімом виразу «І зееіі
уои» — «я тебе шукаю». Необхідність подібної послуги по-
в'язана з тим, що більшість користувачів не мають постійної
ІР-адреси. Вони отримують динамічну ІР-адресу, що діє тіль-
ки протягом цього сеансу. Цю адресу видає той сервер, через
який відбувається приєднання. У різних сеансах динамічна
ІР-адреса може бути різною, причому заздалегідь невідомо
якою. При кожному приєднанні до мережі Інтернет програ-
ма ІС<3, встановлена на комп'ютері користувача, визначає по-
точну ІР-адресу і повідомляє її центральній службі, яка, у
свою чергу, оповіщає партнерів користувача. Далі партнери
(якщо вони також є клієнтами цієї служби) можуть встано-
вити з користувачем прямий зв'язок. Далі зв'язок здійсню-
ється в режимі, аналогічному сервісу ІКС.

Сервіс Теїпеі (віддалений доступ) дає можливість або-
ненту працювати на будь-якій ЕОМ мережі Інтернет як на
власній. Так, часто використовується доступ до віддалено-
го сервера бази даних. У минулому цим сервісом також
послуговувалися для складних математичних розрахун-
ків на віддалених супер-ЕОМ. Нині у зв'язку зі швидким
збільшенням обчислювальної потужності ПК така потре-
ба виникає все рідше, але служби Теїпеі у мережі Інтернет
продовжують існувати. Часто протоколи Теїпеі застосову-
ють для дистанційного керування технічними об'єктами,
наприклад телескопами, відеокамерами, промисловими ро-
ботами. Прикладом програми, що реалізує доступ до Теїпеї;-
сервісу, може бути Кеі Тегт.
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Крім згаданих сервісів, є інші, наприклад МШ) — гра
з багатьма користувачами; ВК8 — службовий сервіс до-
менних імен тощо.

У міру розвитку мережі її сервіси вдосконалюються,
з'являються нові, деякі поступово старіють і перестають
використовуватися.

Найближчим часом плануються: впровадження таких
сервісів, як Кеаі Аигііо та Кеаі Уійео; приєднання до мережі
через кабельні мережі телебачення; А¥еЬ-телефонія; засто-
сування інтерактивних \¥еЬ-сторінок, які виконуватимуть
функції не тільки бази даних, а й функції програм, і т. ін.

Доступ користувачів до мережі Інтернет

Приєднання до мережі Інтернет

Для роботи в мережі Інтернет необхідно:
• фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів ме-

режі;
• одержати постійну або тимчасову ІР-адресу;
• установити і настроїти програмне забезпечення —

програми-клієнти тих сервісів, послугами яких є на-
мір скористатися.

Схему приєднання ПК користувачів до мережі Інтер-
нет показано на рис. 3.34.

Організаційно доступ до мережі користувачі дістають
через провайдерів.

Провайдер — організація (юридична особа), що надає послуги при-
єднання користувачів до мережі Інтернет.

Провайдер має постійно ввімкнений продуктивний сер-
вер, сполучений з іншими вузлами каналами з відповід-
ною пропускною здатністю, і засоби для одночасного під-
ключення кількох користувачів (багатоканальний теле-
фон, багатопортова плата і т. ін.). Провайдери роблять
подібну послугу на договірній основі, найчастіше орієнту-
ючись на час роботи користувача або обсяг даних, які пере-
силаються по мережі. При укладенні договору провайдер
повідомляє клієнту всі атрибути, необхідні для підключен-
ня та настроєння з'єднання (ідентифікатори — 1о£іп, па-
ролі, номери телефонів тощо).

Зазвичай користувачі навчальних закладів, великих ор-
ганізацій, фірм, підприємств приєднуються до Інтернету
через свою ЛОМ. На один із комп'ютерів локальної мере-
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Рис. 3.34. Схема приєднання персональних комп'ютерів користувачів до мережі Інтернет
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жі покладається виконання функцій ргоху-сервера —
управління локальною мережею і «посередництво» між
комп'ютерами користувачів та мережею Інтернет (ргоху —
представник, довірена особа). Всі технічні й організаційні
питання щодо взаємодії з провайдером вирішує адмініст-
ратор мережі. Для користувачів розробляється інструк-
ція з переліком дій, які треба виконати для приєднання
до мережі Інтернет.

Технічно для приєднання до комп'ютера провайдера
необхідні ПК, відповідне програмне забезпечення і мо-
дем — пристрій, що перетворює цифрові сигнали від ком-
п'ютера на сигнали для передавання по телефонних ліні-
ях і навпаки.

Комп'ютери провайдера можуть виконувати функції
хост-машини або звертатися до потужніших хост-машин
для доступу до глобальних ресурсів Інтернету через висо-
копродуктивний канал передавання даних — магістраль.

Хост-машина (від англ. позі — господар) — це ком-
п'ютер, що виконує мережні функції, реалізуючи повний
набір протоколів усіх семи рівнів моделі О8І, або завдання
користувача (програми, розрахунки).

Деякі хост-машини можуть бути шлюзами — апарат-
ними і програмними засобами для передавання даних між
несумісними мережами, наприклад між Інтернетом та ме-
режами РісІоМеІ;, ВіШеі СотриЗегуе й ін. Роль шлюзу між
мережею Інтернет і локальною мережею типу ВЕСКеі; ві-
діграє ргоху-сервер.

Система адрес у мережі Інтернет

Адреси потрібні для ідентифікації об'єктів, які можуть
цікавити користувача в мережі. Найчастіше такими об'-
єктами є вузли мережі (сайти), поштові скриньки, файли,
^еЬ-сторінки. Для кожного з них існує свій формат адре-
си. Однак, оскільки об'єкти зосереджено у вузлах мережі,
в їхніх ідентифікаторах обов'язково є адреса вузла.

На рівні мережних протоколів для ідентифікації вуз-
лів і маршрутизації пакетів слугує ІР-адреса (чотирибайт-
не число). Перші два її байти визначають адресу підмере-
жі, третій та четвертий — адресу вузла в ній. За допомо-
гою ІР-адреси можна ідентифікувати більш як 4 млрд.
вузлів. На практиці ж через особливості адресації до де-
яких типів локальних мереж кількість можливих адрес
становить понад 2 млрд.
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Для користувача працювати з числовим зображен-
ням ІР-адреси незручно, тому йому пропонується прос-
тіша, логічна, система доменних імен — ВК8 (Вотаіп
Мате Зузіет) — послідовність імен доменів, сполуче-
них точками: тісговоїі.сот, гатЬІег.ги, Ш.пеі.иа,
гаіх.ІсЬагЬоу.иа і т. п.

Домен — група вузлів, об'єднаних за певною ознакою
(наприклад, вузли навчальних закладів, вузли якої-небудь
країни, вузли однієї організації тощо). Система доменів має
ієрархічну деревоподібну структуру, тобто кожний домен
проміжного рівня містить групу інших доменів. Корене-
вий домен є умовним. На верхньому рівні розташовано до-
мени США і початкові (територіальні) домени різних кра-
їн. Ім'я вузла (машини) відноситься до нижнього рівня до-
менного імені й означає крайній лівий домен (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Ієрархічна структура доменних імен

ІІ5 — США
Гг — Франція
са — Канада
йЬ —Данія
йе — Німеччина

Нижче наведено доменні імена деяких країн та типів
організацій:

сЬ — Швейцарія аи — Австралія
зе — Швеція
Ір — Японія
ЬЬ — Гонконг
тх — Мексика

сот — комерційні організації
егіи — навчальні заклади
доу — урядові установи
тії — військові установи
пеі — постачальники мережних послуг
ог£ — неприбуткові організації
іпі — міжнародні організації

Ьи — Угорщина
ги — Росія
иа — Україна
її — Фінляндія
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ІР та ВМ8 — різні форми записування адреси одно-
го й того самого мережного комп'ютера. Для переведен-
ня доменних імен в ІР-адресу слугує вже згаданий сервіс
ВКЗ.

Щоб ідентифікувати ресурси мережі (файлів, А¥еЬ-сто-
рінок), використовують адресу ІШЬ (Ппііогт Кезоигсе
Ьосаіог — уніфікований покажчик ресурсу), яка склада-
ється з трьох частин:

1) зазначення служби (сервісу), що забезпечує доступ
до ресурсу (як правило, це ім'я протоколу). Після імені
йдуть двокрапка «:» і два знаки «/» (дві косі риски):

Шр://...
2) зазначення ВМ8-імені комп'ютера:

3) зазначення повного шляху доступу до файла на да-
ному комп'ютері:

або р://Йр.тісгозоГі.сот/риЬ/ЬооІ£.2Ір
Як роздільник у повному імені використовується знак

«/». Вводячи ім'я, потрібно точно дотримуватися регістру
символів, оскільки в Інтернеті малі та великі літери вва-
жаються різними.

В електронній пошті адреса складається з імені одер-
жувача (поштової скриньки), знака «@» та доменної адре-
си поштового сервера (локальної мережі), до якого приєд-
нано одержувача. Наприклад:

Робота з броузером МісгозоЙ Іпіегпеї Ехріогег

За час існування Інтернету розроблено багато програм-
броузерів, за допомогою яких користувач може отримувати
доступ до найрізноманітнішої інформації, розташованої на
численних Д¥еЬ-сторінках. Вони різняться своїми мож-
ливостями і постійно вдосконалюються. До цього часу
переважна більшість клієнтів Інтернету використовує або
програму МісгозоГі Іпіегпеі Ехріогег, або програму
^Ізсаре Соттшіісаіог. Обидві програми мають приблиз-
но однакові можливості.

Програма МісгозоЙ Іпіегпеі Ехріогег 5.0 (5.5) вхо-
дить до складу ОС \УіпсІо\те 98, \¥ІПСІО\УЗ МЕ, МТ, 2000 і дає
змогу не тільки проглядати Д¥еЬ-сторінки, а й працювати
з іншими сервісами Інтернету (електронною поштою, ГТР,
мережними новинами та ін.).
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Запускання програми Іпіегпеї Ехріогег

Програма запускається традиційно — клацанням ми-

шею на значку І?8»РІ на робочому столі з головного меню за
допомогою програми Проводник Л¥іпйошз або іншим зруч-
ним способом. Іпіегпеі Ехріогег може запускатися в од-
ному або кількох вікнах, які при потребі розгортаються
на весь екран.

Як і більшість додатків ^ІПСІОАУЗ, вікно Іпіегпеі Ехріогег
(рис. 3.36) має заголовок, меню, під яким розташовується
панель інструментів, навігатор і кілька службових панелей
(адресна, посилань та ін.). Внизу вікна розміщується статус-
ний рядок, у якому відображається поточна інформація про
мережне сполучення. У вікно завантажується \¥еЬ-сторінка,
ІШЬ-адресу якої користувач вказує у відповідному полі па-
нелі адрес. Якщо адреси не задано, то при відповідному на-
строєнні автоматично починає завантажуватися «домашня»
сторінка (за умовчання — це піір://\у\улу.тісго5оігі.соіп/).

а :̂:|̂ 1 ^̂ ^̂
Мір МюоЬ <хд» иа/ггіех НМ Д

диотека ~
ч-Ч^й'" """І"1""1"

Д ооро пожз.поеать в Злекгрокную Библиотеку компз* І

Т епері- В-5М не !-у*:но тр-атить время і< деи-.-гм, чтобьі

-^/ /• иятргвсувщую Вас книгу. Зм «схеге взять ее в
Злехтронной Еибг.иотеке КОЙЄРІІ.ЧІНКО бесплатно

і

Рис. 3.36. Вікно програми Іпїегпеї Ехріогег

Основна панель інструментів Іпіегпеі Ехріогег 5.0 має
такі кнопки:

«Назад» — для переходу до попередньої завантаже-
ної користувачем сторінки;
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«Вперед» — для переходу до наступної сторінки (кноп-
ка доступна після одного або кількох клацань мишею на
кнопці «Назад»);

«Остановить» — для переривання зв'язку з поточним
вузлом і зупинки передавання даних;

«Обновить» — дає змогу відновити інформацію у по-
точному вікні, знову завантаживши сторінку з сервера (за-
стосовується тоді, коли щось на екрані має небажаний ви-
гляд, або якщо інформація на вузлі відновлюється дуже
часто і необхідно переглянути найсвіжішу сторінку);

«Домой» — для переходу до «домашньої» сторінки, з
якої завжди починається навігація в Інтернеті;

«Поиск» — для пошуку ресурсів Інтернету за введе-
ними словами за допомогою пошукового сервера Іпіегпеі
Ехріогег;

«Избранное» — для накопичення найцікавіших сто-
рінок Інтернету та доступу до них;

«Журнал» — для пошуку і вибору сторінок Інтернету,
до яких зверталися під час попередніх сеансів роботи з
програмою Іпіегпеі Ехріогег;

«Почта» — завантаження програми ОиіІооЬ Ехргезя
для роботи з електронною поштою та групами новин;

«Печать» — для друкування вмісту поточного вікна
Іпіегпеі Ехріогег;

«Правка» — виклик текстового редактора Блокнот,
АЛГогсІ або програми РгопіРа£е для редагування поточної
сторінки;

«Ме8веп£ег» — виклик програми М8М Меззепдег
Зегуісе, наприклад для проведення відеоконференцій.

Настроєння програми

Перед початком роботи в разі необхідності здійсню-
ється настроєння програми (вибір «домашньої» сторінки,
режиму перегляду сторінок і т. д.). Відповідні параметри
вибирають командою Сервис—Свойства обозревателя....
При цьому відкривається вікно, на відповідних вкладках
якого можна вказати параметри (рис. 3.37).

Для вибору початкової сторінки потрібна вкладка «Об-
щие», в якій до поля «Адрес» вводиться необхідна адреса.
Щоб вибрати, наприклад, режим читання сторінок (з ма-
люнками або без них), треба виділити групу «Дополни-
тельно» й у розділі «Мультимедиа» встановити необхідні
опції. Завантажуватиметься \\ГеЬ-сторінка значно швид-
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Соонствл обозе ееаіепя

Пвдкяючеіние Програм.*!

• Двмашняя страмива-
У кажиге страїш»). (шяярой-сладег «ачинап» абзор

{ЬКр /Лчілд» тІсго5оН сот/

Рис. 3.37. Вікно настроєння програми

ше без об'єктів мультимедіа. (Довантажити об'єкти при
потребі можна і потім, скориставшись контекстним меню
на пустих рамках об'єктів.)

Якщо під час завантаження сторінки замість літер ро-
сійського (українського) алфавіту на екрані з'являються
безглузді послідовності спеціальних символів або рідкісні
літери європейських алфавітів, то потрібно перемкнути ко-
дування символів. Для цього слід виконати команду Вид—
Вид кодировки і вибрати один із варіантів: кириллица
(ЛУішІств), кириллица (БО8), кириллица (І8О) чи кирил-
лица (КОІ8-Р) — як показано на рис. 3.38.

Часто для такого настроєння потрібно знати особли-
вості конкретного приєднання до мережі Інтернет (напри-
клад, із локальних мереж), а тому в цьому випадку варто
проконсультуватися з фахівцем.

Подальша робота в мережі зводиться до викликання
нових сторінок за посиланнями або адресами ТШЬ, вивчен-
ня їхнього вмісту, копіювання, коли є потреба, сторінок чи
збереження їх адрес.
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СЯОЕЬМН ЙНМЙСПХІШБЮРЗ
ЯЕРЮЛХ мЕ ОНЯКЕДМХЛ ТЮЙРНГ

> ІЬТХЛ ОНОСТГЬТТМНЯРЗ МРЕО-4 ДХЯІ-
Б 400-600 П ПО Е
ЗОНЛ МЮ О'
ОНКЗГНБЮРЕШ

ІХРНШМНБ
ІЕ ЛНЦ АШ ЯРІ

6 ПСЯЯЙНЬГШВМНИ ВЮЯРХ Ьйтеї ЛНФМН МКУ
ЛМНЦН ЛЮРЕПХЮКНБ, ОНЯБЬЬШММШУ ЯРЮМДЮ:
МРЕО-4, НДМЮЙН АНКЗЬЮЬ ХУ ВЮЯРЗ ЯНДЕІК
НОХЯЮМХЕ РНМЙНЯРЕИ ОІШЖЕЯЛЮ ЙНЛОПЕЯ;
БХДЕН Б ЩРНР ТНПЛЮР. щРН. АЕГСЯКНЕ:
ЯОЕЖСГХВЕЯЙХИ X РПЕАСЧЬІХИ ОНДІШАМ1

Рис. 3,38. Настроєння кодування ШеЬ-сторінки

Переміщення по \Л/еЬ-сторінках

Броузер Іпіегпеі Ехріогег 5.0 надає кілька засобів ви-
бору ^еЬ-сторінок.

Для пошуку потрібних сторінок можна використати
їхню адресу ІШЬ, яку треба ввести до поля адреси. Після
натиснення на клавішу <ЕпІег> сторінку буде знайдено й
завантажено.

Набираючи адресу, можна нехтувати префіксом Ьіір://,
який буде додано автоматично. Якщо в імені сервера є
синонім, то автоматично додається також частковий шлях
Ьіір://«готаг. Крім того, програма доповнює адреси, що на-
бираються символ за символом, до повних із списку тих,
що раніше використовувалися. Якщо після такого допов-
нення необхідну адресу буде набрано, то досить натиснути
на клавішу <Епіег>. Якщо ні — слід продовжувати вве-
дення символів.

У ході роботи броузер запам'ятовує 15 останніх вико-
ристаних адрес у списку, який розкривається клацанням
мишею на трикутнику в полі адреси (це поле зі списком).
Вибрану зі списку адресу буде занесено до поля адреси.
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Адресу ІШЬ можна вписати у поле адреси також через
буфер обміну, виділивши її в тексті (наприклад, за допо-
могою комбінації клавіш <Сі;г1+С>, <Сіг1+У>).

"^еЬ-сторінка на екрані може містити різні елементи
(текст, зображення та ін.) і гіперпосилання. Посилання
зображаються у вигляді виділених (кольором або шриф-
том) фрагментів тексту, значків або малюнків. Часто вони
оформлені як кнопки ДЩпсІочуз. Із посилань можуть буду-
ватися різноманітні меню або вони просто зустрічаються
в тексті сторінки. Коли курсор розмістити на посиланні,
він має вигляд руки з вказівним пальцем, а в рядку стату-
су броузера (в нижній частині вікна) з'являється ВМЗ-адре-
са гіперпосилання. Воно може вказувати на інше місце
сторінки або на іншу ^УеЬ-сторінку. Клацнувши мишею
на посиланні, можна завантажити відповідну сторінку або
перейти до іншого місця документа.

Для завантаження іншої сторінки у новому вікні по-
трібно активізувати команду Файл—Создать—Окно або
натиснути поєднання клавіш <Сїг1 + М> і ввести адресу
нової сторінки.

Команда Открмть в Новом Окне з контекстного меню
дає змогу розпочати завантаження нової сторінки в іншо-
му вікні без переривання завантаження поточної сторін-
ки. При клацанні лівою кнопкою миші по посиланні за-
вантаження старої сторінки припиняється. Завантажен-
ня сторінки можна також припинити, клацнувши на кнопці
«Остановить».

Під час завантаження сторінки в рядку статусу відо-
бражається інформація про цей процес, зокрема відносний
обсяг завантаженої частини документа. Процес завантажен-
ня супроводжується «пожвавленням» значка у правому
верхньому куті вікна броузера. Якщо час завантаження бу-
де неприйнятне великим, то процес можна перервати, клац-
нувши мишею на кнопці «Стоп» панелі інструментів.

Назви потрібних сторінок можна запам'ятати у папці
Избранное. Для цього досить клацнути правою клавішею
миші на її імені й вибрати у контекстному меню Доба-
вить в избранное... або перетягнути гіперпосилання на
кнопку «Избранное». Інший варіант: спочатку відкрити
папку Избранное і перетягати гіперпосилання в одну з
підпорядкованих папок. Для «наведення порядку» у пап-
ці Избранное треба, відкривши її, клацнути на кнопці «Упо-
рядочить». Якщо є бажання вибрати сторінку з цієї пап-
ки, необхідно клацнути мишею на її імені. Усі перерахо-
вані дії можна виконати також командою Избранное.
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Протягом роботи програма записує всі використані іме-
на \УеЬ-сторінок у спеціальному файлі, доступ до якого дає
кнопка «Журнал». У Журналі запам'ятовуються сторінки,
які було використано протягом останніх кількох тижнів.
Журнал також може бути джерелом адрес \¥еЬ-сторінок.

Крім того, для перегляду сторінок, які відвідувалися
під час поточного сеансу, можна використати кнопки «Впе-
ред» і «Назад».

Перегляд вмісту МеЬ-сторінки

Програма-броузер є інтерпретатором, що відтворює зов-
нішній вигляд документа на екрані. Для перегляду опису
в його істинному вигляді (у вигляді звичайного тексту) з
цікавості або з метою корекції можна активізувати
команду Вид—В виде НТМЬ, чи скористатись контекст-
ним меню.

Складові частини мультимедійного документа переда-
ються у власних форматах і можуть відтворюватися за
наявності відповідних засобів. Тому в різних броузерах
вигляд АЛГеЬ-сторінки на екрані може бути різним.

Елементами гіпертекстового документа можуть бути
текст, зображення, анімація, звук. Все це можна відтвори-
ти при перегляді \¥еЬ-сторінки. Якщо елемент представ-
лено значком, то він відтворюється по натисненні мишею.

Переміщення по сторінці проводиться по посиланнях,
за допомогою смуг прокручування або через команди кон-
текстного пошуку з меню Правка. Сторінка може також
містити кадри — вікна, вміст яких переглядається неза-
лежно від основного документа за допомогою власних смуг
прокручування.

Завантаження ^еЬ-сторінок, особливо переобтяжених
зображеннями і кадрами, іноді триває довго. Для приско-
рення процесу можна відключити виведення зображень
(див с. 633). Після цього замість зображень на екран ви-
водяться тільки рамки зі значками в лівому верхньому
куті. Для перегляду зображень у рамках користуються
командою Показать рисунок з контекстного меню.

Якщо під час перегляду сторінок виникають паузи, ре-
комендується відкрити декілька вікон командою Файл—
Создать—Окно або поєднанням клавіш <СІг1+№>. Пере-
ходи між вікнами (стандартними для "Шпсіо^з засобами)
дають змогу вивчати одну сторінку, поки інша завантажу-
ється.
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Потрібну сторінку або зображення можна зберегти у
файлі. Поточна сторінка зберігається командою Файл—
Сохранить как..., після чого відкривається стандартне вік-
но збереження. Сторінку можна зберегти повністю, у ви-
гляді НТМЬ і як просто текст, вибравши відповідний тип
файла у вікні збереження. Можна виділити необхідний
фрагмент, скопіювати його в буфер обміну, а потім встави-
ти з буфера в будь-якому редакторі, наприклад в Місгозой
Апогеї. За потреби зображення зберігають через команду
Сохранить рисунок как... з контекстного меню для кож-
ного рисунка окремо.

Для перегляду збережених сторінок без підключення
до мережі Інтернет необхідно перевести броузер в авто-
номний режим командою Файл—Автономная работа.

Пошук даних у мережі

Нині в мережі Інтернет за різними оцінками розміще-
но 200—250 млн. документів С\¥еЬ-сторінок). Щоб полег-
шити пошук необхідних даних, створюються спеціальні
пошукові сервери, які збирають і зберігають характеристи-
ки документів у своїх базах даних. При зверненні до по-
шукового сервера на його ім'я у вікні відкривається сто-
рінка, що містить каталоги з різних тем (наука, спорт, по-
года, новини і т. ін.) й елементи для контекстного пошуку.
Завдяки каталогам можна вести спрямований пошук не-
обхідних даних, переглядаючи і"х уміст.

Крім цього, пошукові сервери виконують контекст-
ний пошук, тобто пошук за вмістом документів, викорис-
товуючи власні бази даних. На сторінці є спеціальне поле,
в якому задається запит: ключові слова для пошуку або
їх комбінація з використанням логічних операторів «І»
(«+»), «АБО» («,»), «НІ» («-») та ін. У відповідь на запит
пропонується список документів із посиланнями на від-
повідну адресу з поясненням і/або короткою анотацією
документа.

Якість пошуку і кількість знайдених документів бага-
то в чому залежать від коректності запиту і обсягу бази
даних сервера, наприклад, вони відрізнятимуться для за-
питів «МЕНЕДЖМЕНТ» і «МЕНЕДЖМЕНТ + ПІДПРИ-
ЄМСТВО». На сторінці зазвичай є довідка зі складання
запиту, з якою доцільно познайомитися перед пошуком.

З метою проведення первинного пошуку на конкретну
тему доцільно використати пошукові каталоги. Для фа-
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хівців, добре знайомих із ресурсами мережі Інтернет у своїй
галузі, кориснішим є пошук за ключовими словами.

Найпопулярнішими є такі пошукові сервери:

Пошукові сервери пов'язані між собою. Спеціальні про-
грами-спайдери (павуки) постійно переглядають вузли,
корегуючи власні бази даних. Оперативність їх роботи за-
безпечується за рахунок швидкодіючої апаратури. Так, по-
шуковий сервер а1іауІ8Іа.(1і£Ііа1.сот сканує до 6 млн.
сторінок за добу.

Для багатьох користувачів пошукові сервери є від-
правною точкою для роботи в мережі. Це спричинило появу
порталів — універсальних мережних ресурсів, що мають
набір сервісів і полегшують навігацію по мережі за своїми
межами. Вони містять пошукову машину, каталог ресур-
сів, поштову систему, доріжки новин тощо (ту.уаЬоо.сот,
•игилу.аііауізіа.сот та ін.).

Так, для входу на популярний російський пошуковий
портал КатЬІег досить просто набрати його адресу в полі
адреси (якщо вже були звернення до нього, можна скорис-
татися списком, що розкривається в полі адреси або
записом у Журналі). НМр-адреса сервера — Ьіір://

При потребі можна змінити поточне кодування
символів безпосередньо у вікні: відповідні кнопки знахо-
дяться в полі назви сервера. Вище, над рекламною встав-
кою (вона називається Ьаппег), розташовано поле введення
ключових слів для пошуку. Слово «Найти» праворуч —
це кнопка для запускання пошуку користувачем. Ресур-
си Інтернету класифіковано за категоріями КатЬІег'з
Тор 100 (100 найпопулярніших категорій), крім того, на
сторінці є перелік ще кількох популярних категорій
інформації. Усі вони є гіперпосиланнями, за якими кори-
стувач може завантажити відповідні сторінки з необ-
хідними новинами, рекламою і т. ін. з КатЬІег або іншого
сервера (рис. 3.39).

Знайдена за ключовим словом (наприклад «Репіішп 4»)
за допомогою КатЬІег інформація (ці слова у вихідному
потоку інформації буде виділено напівжирним шрифтом)
виводиться на екран. Вона містить посилання на відповід-
ний сервер із знайденою сторінкою, пояснення і/або корот-
кий витяг із документа (рис. 3.40).
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Рис. 3.39. Титульна сторінка пошукового сервера КатЬІег

Ь й»игсй: 5734 (йоїжїяа * 1 по 15?, йї-хдІМб»№а'. 4Й782

Соріировка ж 1Л5( а

.й̂ ^̂

Рис. 3.40. Результати пошуку за ключовим словом
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Користувач може виконати детальніший запит до
сервера, скориставшись кнопкою «Расширеннмй поиск»
титульної сторінки КатЬІег. Цей запит дає змогу задати
кілька умов пошуку, щоб істотно звузити сферу пошуку і
збільшити відсоток «влучень». Умови пошуку можуть бути
такими (рис. 3.41):

• місце пошуку інформації;
• обмеження за часом створення документів;
• форма виведення;
• мова документа;
• режими пошуку;
• сортування знайденої інформації тощо.

Г"Г

Повск по тексту;

'* всего документ» ї" назвати (<Ш*>) С* з«гововІ;ов(<К1>-<ЬЗ>)

Искать слова запроса:

Фасе^'и") С хотабьюдноСипн") О точную фразу

Расстояние между словами запроса:

С не огріиичют ^ огр«ничю«п

Искппчить документи, содержащпе слвдующие слова:

І " ~~
Язьік документа:

^ шобой Г русс&й г «ЙВИЙЯЕИЙ

Дата документа (» формат* '2*04/2001 •) .11

Рис. 3.41. Розширений запит до сервера КатЬІег

Отримання даних із РТР-сервера

Пересилання файлів по мережі є одним із найстаріших
сервісів Інтернету і, як і раніше, нині активно викорис-
товується для розповсюдження програмного забезпечення,
великих за розміром документів та інших даних. Такі
файли найчастіше зберігаються в БТР-вузлах. Для звер-
нення до БТР-вузла в полі адреси броузера Іпіегпеі Ехріогег

^
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необхідно набрати ІШЬ-адресу вузла з префіксом Нр://, за
яким іде ВМ8-ім'я, а також шлях до каталогу, що містить
необхідні файли (якщо цей шлях відомо). Наприклад:

Лр://8Ігіи8.иІ8.4ісот.пеі/риЬ/
Як правило, для отримання доступу до ресурсів необ-

хідно зареєструватися на сервері. Однак передбачено та-
кож анонімний доступ, при якому можна тільки переглядати
каталоги і завантажувати файли. Тип доступу до даних
визначає власник сервера.

При роботі з програмою Іпіегпеі Бхріогег й анонімно-
му доступі після виконання пошуку за ІЛКЬ-адресою у
вікні відкривається вміст каталогу сервера (рис. 3.42). Далі
можна змінювати каталоги сервера, переглядати вміст фай-
лів, завантажувати їх із сервера або відсилати свій файл
на сервер, якщо це дозволено.

Рис. 3.42. Перегляд вмісту ГГР-сервера

Для перегляду вмісту файла досить клацнути на його
значку мишею (як на посиланні \УеЬ-сторінки). Після пе-
регляду файл можна зберегти командою Файл—Сохранить
как— Без перегляду файл завантажують командою Файл—
Копировать в папку... або командою з контекстного меню.

Щоб надіслати файл на сервер (якщо таку дію дозво-
лено), можна використати ті ж команди і дії операційної
системи \МтсІолУ8, які потрібні для роботи зі звичайними
файлами.



Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет 643

Зазначимо, що спеціальні програми для роботи за
£ір-протоколом (наприклад, СиіеРТР) надають більше
можливостей, ніж Іпіегпеі Ехріогег.

Електронна пошта

Електронна пошта дає користувачеві змогу відсилати
й одержувати повідомлення через мережу Інтернет з ви-
користанням поштових адрес (<ім'я користувача>@<ВМ8-
імені сервера електронної пошти>). Повідомлення може
бути мультимедійним документом або звичайним текстом,
крім того, разом із повідомленням можна пересилати будь-
які файли (вкладки).

Приймають і передають повідомлення поштові сервери.
На них користувачам виділяються «поштові скриньки»,
які ідентифікуються поштовими іменами користувачів і
накопичують повідомлення, що надходять. Користувач
повинен епізодично приєднуватися до сервера для отри-
мання і відсилання повідомлень.

Розроблено дуже багато програм, що дають змогу
працювати з електронною поштою. Однією з них є Місго-
8ОЙ ОиІІооЬ Ехргезз, яка входить до складу операційної
системи \\ГіпсІо\У8. Програма дає змогу створювати,
надсилати, одержувати та читати повідомлення і вкладки,
а також виконувати дії, що спрощують процес роботи з
поштою. Крім того, Місгозоїі ОиіІооЬ Ехргевв працює з
групами новин.

Програма може запускатися як самостійний додаток

клацанням по значку або з вікна МісгозоГі Іпіегпеі
Ехріогег клацанням на кнопці «Почта». Подальші дії ви-
конують командами або за допомогою кнопок на панелі
інструментів.

Головне вікно програми ОиіІооК Ехргезн наведено на
рис. 3.43. У лівій його частині розташовано локальні пап-
ки для роботи з електронною поштою і папки для роботи
з групами новин.

Перед першим запуском програми необхідно ввести або
уточнити облікові записи з інформацією про користувача,
поштові сервери, сервери новин, паролі тощо. Ці дії можна
виконати за допомогою Майстра підключення до Інтернету
або командою Сервис—Учетньїе записи... головного вікна
ОиШоїс Ехргезв. У вкладках «Почта» та «Новости» вікна
«Учетньїе записи» можна вилучити старі облікові записи
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І Локальнме папки

ф Входящие

-•̂ 5 Исходящие

^ Отправленмье

• ^ Ьйе.ЬияюІ ;34;

г-^ Іарап.ре4$.Ьапв(ет

|--.̂  іарап.рЬоІо.Ьоок

Нет иепрочитанньїх сообщений в
папке 'Вхо-дяціие'

Ц^ Создать ГІОЧТОРС;; сообщенид
Чтени^ почтьі

З Создать сооАІиение_р ГРУППУ
новостеи
Ч_ТЄНИЄ НОВОСТ8Й

-їй Подписаться на группм

к! ОТКРЬІТ^ адресную книгу...

*̂  Найти людей...

І ; При запуске профаимьі Ои(ІооІ<
:хрге55 открьівать папку 'Входящие'

Рис. 3.43. Іоловне вікно програми МісгозоТІ ОиІІооИ Ехргезз

(кнопка «Удалить»), змінити їх настройки (кнопка
«Свойства») або додати нові (кнопка «Добавить»).

Для створення і надсилання повідомлень необхідно
клацнути на кнопці «Создать сообщение» головного вікна.
У списку кнопки або командою Сообщение—Создать с
использованием можна вибрати різні художні бланки-
шаблони для повідомлень. Повідомлення створюють у вікні
спеціального текстового редактора (рис. 3.44).

У вікні редактора задають адресу та тему повідомлен-
ня (не обов'язково). У меню Сервис або кнопками панелі
інструментів можна встановити параметри надсилання
(наприклад, необхідність шифрування, цифровий підпис
тощо). Текст повідомлення може бути форматованим, з
уставленими графічними об'єктами (кнопка «Вставить ри-
сунок»). Прикріплюють додаткові файли командою
Вставка—Вложение файла... або за допомогою кнопки
«Вложить». При цьому відкривається вікно, в якому необ-
хідно вибрати файл для вкладення до листа. Адресу набира-
ють у вікні або вибирають з адресної книги (кнопка
«Кому»). Можна задавати адреси декількох абонентів,
розділивши їх комою або крапкою з комою. Перед відси-
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Перевірка режиму е-таіі з надсиланням
До листа додаю вкладенн* 'Матеріали з ядео-онференщй

Рис. 3.44. Вікно підготування повідомлень

. . _

Г.ЙГ ДЯ=^К
м^Г Отримана разом із повідомленням вкладка (додат-

™
адресу буде сформовано автоматично.
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Ог-;«»»сі(!Уіасг

д§ і*«та*еіватері Надсилаю бізнес-план для узгодження. Прохання
З н"еЬиІт" І34' | відповісти до 1.02.2002 р.

7Кнопка для роботи з вкладеннями

Рис. 3.45. Перегляд повідомлення електронної пошти

Групи новин (телеконференції)

Програма ОиіІооЬ Ехргезз забезпечує роботу і з групами
новин. Для цього її можна запустити з вікна Іпіегпеі Ехр-
Іогег командою Сервис—Почта й Новости—Чтение новос-
тей або скористатися списком кнопки «Почта». Якщо
Оиііооїс Ехргенз запущено як самостійний додаток, то з
групами новин працюють із головного вікна програми або
через команду Сервис—Группм новостей... (рис. 3.43).

Групи новин — це засоби розповсюдження повідом-
лень, які не призначені для конкретного адресата. Корис-
тувачі мають доступ до всіх повідомлень, що накопичуються
на сервері новин. У міру старіння повідомлення з групи
новин вилучаються.

При першому підключенні до груп новин з'являється
пропозиція вибрати (передплатити) новини, які підтримує
сервер новин. Автори повідомлень спрямовують їх у
тематичні телеконференції. У вікні «Подписка на группу
новостей» назви тем утворять ієрархічну структуру.
Елементи імені розділяються крапками, старші елементи
розташовуються ліворуч, молодші — праворуч (рис. 3.46).

Для вибору потрібної групи новин необхідно її виділити
і клацнути мишею на кнопці «Подписаться». Після під-
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'ь Подпи«а на грчт

^ І Г».

н-"*"*-̂

її, Н

автаМате

атаЛдепегаІ

аігтаіІ.вгіп

аітет. аН. аппоипсе

звпе ї̂. аіі сотрапу . и$рз

аіте ї̂. аП. сиііиіе. єііоиеие

аітеїлії. аИ. рагапоіа ЬІасІс Ьеіісоріеії

аіте<ІЧ5. аіі-ігауеі аіі. аігрог($.Ь«сКег

акпет. аппоипсе
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Рис. 3.46. Вибір групи новин (передплата)

твердження вибору (кнопка «ОК») група з'явиться у папці
новин, де й перебуватиме при кожному запуску програми
Оиііооїс Ехргевй.

Подвійним клацанням група відкривається для пе-
регляду і вивчення. Під час звернення до телеконференції
сервер новин передає на комп'ютер користувача заголовки
існуючих і ще не прочитаних ним повідомлень. Текст
повідомлення передається відповідно до вказівок корис-
тувача. При бажанні можна розмістити у групі своє пові-
домлення (кнопка «Создать сообщение»), дати в групу
відгук на будь-яке повідомлення (кнопка «Ответить в
группу«) або відповісти автору (кнопка «Ответить от-
правителю»). В останньому випадку повідомлення буде
надіслано безпосередньо автору електронною поштою.
Відгук у групу автоматично супроводжується префіксом
Ке: (рис. 3.47).

Хоч електронна пошта і служба новин — різні серві-
си, для користувача робота з повідомленнями телеконфе-
ренцій проходить приблизно так само, як із повідомлен-
нями електронної пошти, оскільки в обох випадках йдеть-
ся про надсилання та одержання повідомлень.

Закінчується сеанс зв'язку з Інтернетом по закритті
програм Іпіегпеі Ехріогег та ОиіІооЬ Ехргезз у будь-який
зручний спосіб (наприклад, командою Файл—Вьіход).
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' Ф ВхОйЯЩИе

І ...«$ Исхожяиие (Ч
* ^ Отправле»»*»

!••© Улаленн»»
: Ф Черновики

\2 ПІ

^ :̂  Не: ПІ
^ Не: Пок

: ̂  А вам слабо?

КаІКо ОтЛп
ОлІЬ ІоссІ
УІаІІіІмІ Тхереіуоу
ОаІІІ ІоІІІ
2Ь
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Рис. 3.47. Робота з групами новин

Мережні засоби проведення відеоконференцій

Комп'ютери, приєднані до мережі, можуть обмінювати-
ся один з одним текстовою, графічною, звуковою і відеоін-
формацією, що зберігається на певних носіях. Це стосується
також передавання відеозображень, що отримуються за до-
помогою відеокамери в реальному масштабі часу.

Відеозображення — це набір взаємопов'язаних малюн-
ків — кадрів (відеокадрів), що швидко та послідовно де-
монструються. Якщо частота зміни не менша як 25 кад-
рів за секунду, то створюється враження безперервного ру-
ху. Відеозображення може відтворюватися в окремому
вікні на частині екрана, або на всьому екрані (повноекран-
не відео).

На основі передавання Відеозображення по локальних
або глобальних мережах (наприклад, Інтернет) можна ор-
ганізовувати відеоконференції, в яких кілька учасників,
що перебувають на значній відстані один від одного (де-
сятки тисяч кілометрів), можуть чути і бачити один одно-
го, демонструвати документи і зразки товарів, проводити
консультації і консиліуми, укладати угоди тощо.

До набору для проведення відеоконференцій входить
відеокамера, плата перетворення відео у цифровий код і
відповідне програмне забезпечення. Щоб приєднатися до
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телефонних каналів зв'язку, потрібен модем. До програм-
ного забезпечення, крім компонентів, що здійснюють об-
роблення, приймання і передавання відеоінформації, мо-
жуть входити програми, які надають додаткові можливос-
ті під час проведення конференцій (наприклад, дошка
оголошень — спільне вікно, в якому обидві сторони мо-
жуть робити нотатки або малювати).

Хоча теоретичні основи передавання цифрового відео
відомі давно, на практиці виникають серйозні проблеми
під час передавання відеозображення в реальному масш-
табі часу за допомогою ПК. Так, для отримання і переда-
вання зображення не дуже високої якості (25 кадрів за
секунду, 256 кольорів, роздільна здатність 640 х 480 точок)
потрібно передавати приблизно 8 Мбайт за секунду, для
доброї якості (65 536 кольорів, роздільна здатність 800 х 600
точок) — до 24 Мбайт за секунду, а високої якості (16 млн.
кольорів, роздільна здатність 1280 х 1024 точок) — вже
приблизно 100 Мбайт за секунду.

Для повноцінних відеоконференцій необхідно переда-
вати і звук, що збільшує обсяг інформації. Слід зважати й
на те, що у «відеозустрічі» беруть участь, принаймні, дві
людини, отже, зростає навантаження на канали передаван-
ня даних, й ускладнюються протоколи обміну.

Очевидно, щоб зберігати і передавати такі потоки ін-
формації, слід вживати спеціальних заходів. До таких за-
ходів у наш час можна віднести:

• передавання не повно-, а чвертьекранного зображен-
ня (роздільна здатність 320 х 240 точок і менше);

• зниження частоти зміни кадрів до 15 за секунду і
менше, при якій уже стає помітним сіпання зобра-
ження на екрані;

• застосування високошвидкісних каналів зв'язку, на-
приклад оптоволоконних;

• використання спеціальних алгоритмів і пристроїв для
стиснення інформації перед передаванням канала-
ми зв'язку та для її відновлення на приймальному
боці (стандарти МРЕО-1, МРЕО-2, МРЕС-4 та ін.);

• передавання не всієї інформації кадру, а лише змін,
що сталися після передавання попереднього базово-
го кадру.

Нині у відеоконференціях поки що не вдається отрима-
ти повноцінну телевізійну якість зображення за прийнят-
них цін. Задовільна якість можлива у разі з'єднання або-
нентів по високошвидкісній локальній мережі або вико-
ристання виділеного високошвидкісного каналу зв'язку.
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Мережні засоби проведення відеоконференцій інтен-
сивно розвиваються, ціни на програмне забезпечення і об-
ладнання постійно знижуються, розробляються нові мето-
ди оброблення і передавання інформації. Тому найближ-
чим часом очікується їх широке впровадження не тільки
в ділове, а й домашнє спілкування через глобальні ком-
п'ютерні мережі.

Серед систем, призначених для проведення ділових відео-
конференцій, слід відзначити набір Визіпезз Уісіео Соп£е-
гепсіп£ 4.0 з відеокамерою Іп4е1УС64 і програмним забез-
печенням ^Шееііпд, яке підтримує технологію стиснення
Іпіеі РгоЗпаге. Для домашнього спілкування непогані по-
казники має Іпіеі Сгеаіе & 8паге Сатега РасЬ з відеокамерою
ІпіеІУСбб і програмним забезпеченням УісІеорЬопе,
№Шееііп£. Обидва набори забезпечують роботу через теле-
фонні, виділені лінії зв'язку, ЛОМ та Інтернет.

3.4. Засоби автоматизації
оброблення документів
Найпоширенішими є два напрями автоматизації оброб-

лення документів.
Перший зумовлений тим, що сучасне ефективне управ-

ління неможливе без постійного аналізу і застосування
найновіших ІТ. Поки що основна частка інформації вида-
ється і поширюється на паперових носіях. Це журнали,
книги, листи, факси, звіти, службові записки, рекламні про-
спекти і т. д. Але збирання, збереження та пересилання їх
неможливі без використання цифрових ІТ. Тому перетво-
рення документів із паперової форми в електронну є ду-
же актуальним.

Другий напрям пов'язаний з інтенсифікацією міжна-
родного інформаційного обміну, що все більше потребує
автоматизації перекладу документації з однієї мови на
іншу. Адже за різкого зростання потоків інформації тра-
диційні методи перекладу потребують величезних фінан-
сових витрат.

Перетворення документів у електронну форму

Для перетворення документів із паперової форми в
електронну необхідні відповідні пристрої і програмне за-
безпечення.
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Із пристроїв найперше потрібен сканер. Він дає змогу
вводити до комп'ютера чорно-білі або кольорові півтонові
зображення документів, що складаються як із текстових,
так і графічних фрагментів.

Процес перетворення документів із використанням ска-
нера має кілька етапів:

1) сканування, під час якого створюється електронний
образ (зображення) документа;

2) розпізнавання (для текстових документів), коли елек-
тронний образ перетворюється на текстові дані зі збереженням
елементів початкового форматування тексту або без нього;

3) редагування текстових і графічних фрагментів до-
кумента за допомогою відповідних додатків, наприклад
Місгозоіі; ̂ оггї (для текстів, таблиць) та АсІоЬе РЬоіоЗпор
(для фотографій, рисунків, ілюстрацій).

Розпізнавання документів

Необхідність розпізнавання зумовлена тим, що після
сканування електронний образ документа, по суті, є набо-
ром кольорових або чорно-білих точок. Так, для збере-
ження зображення чорно-білого текстового документа фор-
мату А4 необхідно майже 1 млн. байт пам'яті, причому
воно не придатне для оброблення текстовими редактора-
ми. Після розпізнавання текст займає до 4 тис. байт і мо-
же бути оброблений текстовими редакторами.

У перших програмах для розпізнавання використову-
вався метод ОСИ (Оріісаі Спагасіег Кесо^пітлоп — оптич-
не розпізнавання символів), згідно з яким елемент зобра-
ження порівнювався з набором еталонів зображення сим-
волів, а по тому вибирався найвідповідніший символ. Цей
метод давав добрі результати, але потребував спеціального
комплекту шрифтів. Якщо в тексті були фрагменти, на-
брані іншими шрифтами, то потрібно було так зване «на-
вчання», тобто попереднє розпізнавання та ручне вказу-
вання, яке зображення має кожний символ.

Сучасні алгоритми розпізнавання не прив'язано до кон-
кретного зображення символів. Вони можуть упевнено роз-
пізнавати символи різних шрифтів, аж до рукописних.

У ході розпізнавання в зображенні спершу виділяють-
ся великі елементи тексту: колонки, абзаци, окремі текс-
тові блоки, таблиці. Цей процес називається сегментаці-
єю. Він може виконуватися автоматично або вручну. По-
тім іде автоматичне розпізнавання: блоки поділяються
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на рядки, рядки — на окремі символи, кожний із яких
розпізнається окремо.

Сьогодні існує багато програм для розпізнавання текс-
тів. Деякі з них входять до складу програмного забез-
печення сканера, наприклад НР Ргесізіоп8сап ЬТ для
сканера Не^іеіі; Расісагсі 8саІ^еі 4200С. Найпоширені-
шою в країнах СНД є програма сканування і розпізна-
вання текстів ГіпеКеайег 4.0, розроблена російською фір-
мою АВВУУ.

Робота з програмою РіпеКеасІег

Можливості програми:
• підтримує протокол Т^АШ. Зі сканерами фірм

Місгоіес і НетуІеМ Рас^аічі може працювати безпосе-
редньо;

• забезпечує автоматичне настроєння на нові шрифти;
• має вбудовану систему перевірки орфографії для

швидкого виявлення неправильно розпізнаних
слів;

• розпізнає таблиці зі збереженням їх структури;
• підтримує більше 40 мов, може розпізнавати тексти,

створені кількома мовами, наприклад російсько-ук-
раїнські, англо-українські тощо, причому користувач
може самостійно визначити мову або групу мов для
тексту, який розпізнається;

• здатна працювати у пакетному режимі, що значно
скорочує тривалість оброблення багатосторінкових до-
кументів (пакет — це сукупність сторінок, об'єдна-
них загальним заголовком і впорядкованих за но-
мерами);

• забезпечує передавання розпізнаних документів у
програми МісгозоЙ \Уог<і і МісгозоЛ Ехсеї.

Запускається програма звичайними для середовища
'Шпсіотсз засобами: або клацанням мишею на її значку,
або командою Пуск—ПрограммьІ—АВВУУ РіпеКеагіег—
РіпеКеасІег 4.0 РгоГеззіопаІ. По тому на екрані з'являєть-
ся робоче вікно програми (рис. 3.48).

ГіпеКеайег 4.0 може видавати повідомлення для ко-
ристувача декількома мовами. Мова вибирається коман-
дою Сервис—Опции (Тооїз—Орііопз). У вкладці «Установ-
ки» («С-епегаї») у списку «Язьік интерфейса» необхідно вка-
зати потрібну мову і підтвердити цей вибір клацанням
мишею на кнопці «ОК» (рис. 3.49).
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Рис. 3.48. Вікно програми ГІпеРеасІег
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Рис. 3.49. Вікно вибору режимів програми РіпеКеасІег

Основні операції оброблення документа в програмі
РіпеКеайег виконуються за допомогою панелі інструмен-
тів або Майстра 8сап&Кеай (рис. 3.50). Його викликають
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Рис. 3.50. Кнопки для основних операцій перетворення
документів у електронну форму

клацанням мишею на кнопці «Зсап&КеасІ». Робота ко-
ристувача при цьому полягає в послідовному виконанні
рекомендацій Майстра.

Кращі результати можна отримати при поетапному ска-
нуванні, використовуючи панелі інструментів, оскільки тоді
забезпечується більший контроль проміжних підсумків і
можна, оперативно втрутившись, поліпшити якість скану-
вання.

Процес оброблення документа складається з п'яти етапів:
1) сканування документа (кнопка «1 Сканировать»);
2) сегментація документа (кнопка «2 Сегментировать»);
3) розпізнавання документа (кнопка «З Распознать»);
4) редагування і перевірка результату (кнопка «4 Про-

верить»);
5) збереження документа (кнопка «5 Сохранить»).
Із кожною кнопкою на панелі інструментів пов'язано

меню, один із пунктів якого є в даний момент активним.
Процес перетворення текстового документа в електрон-

ну форму з використанням програми ГіпеКеайег і скане-
ра НетоІетЛ; Расісагсі Всаг^ет, 4200С має кілька етапів.

Сканування документа

На етапі сканування отримують зображення за допо-
могою сканера і зберігають їх у вигляді, зручному для
подальшого оброблення. Якщо потрібна точна настройка
параметрів сканування або коли сторінки відрізняються
за якістю друку, то краще працювати зі сканером через
драйвер ТДУАШ. Як правило, в цьому режимі можна виб-
рати роздільну здатність, задати тип документа (текст, чор-
но-білий рисунок, чорно-білий півтоновий рисунок, кольо-
ровий малюнок та ін.). Для підключення драйвера Т'УУАШ
необхідно встановити прапорець «Показьівать диалог
ТД^АІМ-драйвера сканера» у вкладці «Сканирование», яка
викликається командою Сервис—Опции.

Щоб почати сканування, треба ввімкнути сканер і на-
тиснути на кнопку «І Сканировать» на панелі інструмен-
тів «8сал&КеасІ» вікна програми РіпеКеайег.
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Сканер Нетуїеіі Расісагй 8сап^1 4200С автоматично
встановлює режим сканування, роздільну здатність, яск-
равість і контрастність. До початку сканування у вікні
«НР РгесізіопЗсап ІЛЧ (рис. 3.51) в меню Параметри ко-
ристувач може лише змінити режим сканування (кольо-
ровий на чорно-білий чи навпаки).

Після клацання мишею на кнопці «Начать новое ска-
нироваяие» починається автоматичне сканування, яке при
потребі можна перервати. У цей час у правій частині вік-
на «НР РгесізіопЗсап ЬТ» з'являється зображення доку-
мента.

НР РІескіопЙсап І_І

і -
Рис. 3.51. Вікно «НР РгесізіопЗсап ІТ» після сканування

Після завершення сканування зображення автоматич-
но корегується, зокрема вирівнюється по горизонталі та
вертикалі, і визначаються його параметри, які відобража-
ються в лівій частині вікна «НР РгесізіопЗсап ЬТ». Ко-
ристувач може змінити ці параметри перед пересиланням
зображення до програми РіпеКеайег для подальшого об-
роблення (тип виведення, межі вибраної ділянки, розміри
виведення), використовуючи відповідні кнопки в лівій час-
тині вікна.
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Измениге тип вьівода

-Іерно-бельїй рисунок
Черно-белая ФотограФия
іветной рисунок

Рис. 3.52. Вікно вибору типу документа

вв
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вигляді значка, а на основній частині робочої ділянки з'яв-
ляється вікно «Изображение», що містить зображення по-
точної сторінки (рис. 3.53).

^ М><

ЕКОНОМІЧНОГО Р
УКРАЇНИ

сценарій економічного
^ *̂її}

Рис. 3.53. Вікно програми РіпеРеагіег із зображенням документа

За допомогою кнопок на панелі інструментів зобра-
ження повертається на кут, кратний 90°. У нижній части-
ні вікна можна побачити його збільшений фрагмент, який
вибирають у вікні «Изображение» клацанням мишею.
Масштаб зображення в кожному вікні задають у контекст-
ному меню або меню Вид.

На цьому процес сканування закінчується. Подальше
оброблення сканованого зображення можна почати відра-
зу ж або пізніше, зберігши його у вигляді графічного фай-
ла через команду Файл — Сохранить копию изображения...,
а потім відкривши командою Файл — Открьіть.... Цими
командами відкривають стандартні вікна збереження і від-
кривання файла.

Процес сегментації

Наступний етап оброблення документа — сегмента-
ція, тобто поділ сканованого зображення на окремі фраг-
менти (блоки). Різні типи блоків обробляються програ-
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мою по-різному. Програма ГіпеКеасІег підтримує такі
типи блоків:

• текстовий («Текст») — на етапі розпізнавання пе-
ретворюється на текст;

• табличний («Таблица») —набір комірок, вміст кож-
ної з яких перетворюється на текст окремо;

• зображення («Картинка») — вставляється в доку-
мент без змін як графічний об'єкт;

• зі штрих-кодом («Штрих-код») — розпізнається як
штрих-код;

• зайвий («Нераспознаваемьій») — при розпізнаван-
ні ігнорується.

Процес автоматичної сегментації починається після кла-
цання мишею на кнопці «2 Сегментировать». При цьому
різні типи блоків відображаються у вигляді прямокутни-
ків, обмежених різнокольоровими рамками, кожен із яких
має в лівому верхньому куті власний номер (рис. 3.54).

йк» здям

(ЇЮЖЛИВІСЦЕІ
ІЕКОНОМННОГО РОЗВИТКУ;

Ь=:гї=і-г:£= їіггггНг текстовий блок

оптимістичний ваоїаі
.- йямтемй * *

Рис. 3.54. Вікно програми РїпеКеасІег
після сегментації зображення

Якщо структура сторінки складна, можна скориста-
тися ручною сегментацією або скорегувати результати
автоматичної сегментації. Новий блок створюється «про-
тягуванням» миші на бажаному місці. Для корегування
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блок спочатку виділяють клацанням мишею (блок 3 на
рис. 3.54), а потім за допомогою кутових маркерів змі-
нюють його розміри або позицію.

Команди редагування блоків виведено на панель ін-
струментів у вигляді кнопок (рис. 3.55).

Рис. 3.55. Кнопки для редагування блоків

Кнопки (за послідовністю їх нумерації) дають змогу:
1) створити блок;
2) додати частину блока;
3) вилучити частину блока;
4) змінити позицію блока;
5) змінити нумерацію блока;
6) вилучити блоки;
7) додати горизонтальну лінію;
8) додати вертикальну лінію;
9) вилучити лінії.
У контекстному меню можна також вилучити один або

всі блоки, змінити тип блоку, очистити блок. Після сег-
ментації розпочинається розпізнавання тексту.

Розпізнавання тексту

Етап розпізнавання тексту починається з клацання ми-
шею на кнопці «З Распознать». Він повністю автоматизо-
ваний. З метою зменшення кількості помилок при розпі-
знаванні необхідно правильно встановити мову докумен-
та, вибравши її зі списку на панелі інструментів за
допомогою миші. Якщо документ містить фрагменти, на-
писані різними мовами, то останні вибирають зі списку
при натисненій клавіші <Ст,г1>.

Для більших надійності і швидкості розпізнавання
текстів, створених на друкарській машинці або на матрич-
ному принтері в чорновому режимі, слід вибрати потріб-
ний тип тексту в списку на панелі інструментів.

Процес розпізнавання супроводжується забарвленням
текстових і табличних блоків у вікні «Изображение» бла-
китним кольором. Нерозпізнані символи стають синіми.
У ході розпізнавання можуть з'являтися повідомлення з
рекомендаціями про додаткове настроєння, що підвищує
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якість розпізнавання, наприклад «провести повторне ска-
нування з підвищеною роздільною здатністю». Після за-
вершення розпізнавання кінцевий текстовий документ ві-
дображається у вікні «Текст» (рис. 3.56).

Відділ національних рахунків Голог
Міністерства економіки України.

Вибір МОВИ №3 емонончного та соціального розвитку Уц
ППК-ХЛ^ГРНТЯ «кг(к«»> перспективу у значній яр зале»
ДОКуМЄНТа йвдйвиіьх тицяв, що матинуть мі* у 19

на початку 1999 р. Оскільки подї иожуть розвивг
різниш сценаріями, то надзвичайно важливо ви»;
принаймні, з найбільш ймовірний серед них.

Песиистнчнии сценарій еконоимного розвитку ІУ;
Із подзшцин ротртаннян фиансовоГ кризи, вичь-
в зв'язку з обяежнсто, виутримх фнансоеих ресу'

І підтримої Х'Уо:>Х'Л<:̂ -̂:-:" стабільності і одночасне
:| татнш рівная дтомги з боку ммородних ф:
І ооганшци та кран-дноре За таких умов фнансс^

сиенаоїи економічної!
Рис. 3.56. Вікно програми НпеКеагіег після розпізнавання

Невпевнено розпізнані слова в тексті позначено зеле-

»ним кольором. Кнопки І..!Е.І і .̂ ..1 на панелі «Форматиро-
вание» дають змогу перейти до наступного чи попереднього
невпевнено розпізнаного слова. При потребі такі слова мож-
на відредагувати.

Якщо в документі використовуються нестандартні
шрифти й у процесі розпізнавання виникає багато поми-
лок, то можна застосувати розпізнавання з навчанням, яке
викликається командою Сервис—Редактор—Еталони—
Новьій зталон.... Після цього необхідно задати ім'я етало-
на і клацнути мишею на кнопці «ОК». Режим навчання з
розпізнаванням умикається командою Сервис—Опции...—
Распознававие. На панелі «Обучение» треба вибрати по-
трібний еталон і встановити позначку «Распознавание с
обучением». У цьому режимі при невпевненому розпізна-
ванні символу з'являється вікно «Ручное обучение зтало-
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на» (рис. 3.57). На цьому рисунку видно, що літера Н була
помилково розпізнана як дві літери і з англійського ал-
фавіту. Тому в полі «Язьік» слід вибрати потрібну мову,
до поля «Символ» ввести правильний символ і клацнути
мишею на кнопці «Обучить». Отримане «зауваження» про-
грама надалі братиме до уваги.

поведеИием ж
Введнтв оимвм, кьшвлвчнай пряма (̂ гольником » веринем <жие, а

}Ангяийский

-««яі* да̂ і «яи йояее еосаенніс бзкв, нажмигв вда») ЙВ*ЕИОШЖ

Рис. 3.57. Вікно розпізнавання тексту з навчанням

Редагування документа

Відредагувати текст можна, використовуючи панель ін-
струментів «Форматирование». Способи форматування в
програмі РіпеКеайег подібні до тих, що застосовуються у
відомих текстових редакторах, наприклад Д^огоІРасІ,
^оггї 97, А^опі 2000. Крім того, програма дає змогу переві-
рити орфографію (кнопка «4 Проверить»).

Збереження документа

Оброблений документ можна зберегти в буфері обміну
або у файлі, переслати електронною поштою, передати для
подальшого оброблення текстовому редактору МісгозоЙ
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або табличному процесору Місгозой Ехсеї. Усі режи-
ми вибирають із меню, яке викликається на екран клацан-
ням мишею на кнопці «5 Сохранить». Фрагмент вікна про-
грами РіпеКеайег із вказаним меню показано на рис. 3.58.

^
^̂ Английский;Украинский *і І рАвто

•* '- .- —

з .
Сйяранить &Файя»

с рахунків Голої
ки України. Скопировзггь Б І&д'рер оймена

9Я
розвитку

Ву у доми мірі Х-,-.̂ -, „
де шпшуть місце у 1938 р. та
'• —**^ мфккть •*' '* •**•'' **

рахі
І У країн

|:ои)альног
у зна

;о матим
м поді'

різними сценаріями, то надзвичайно
принаймні з найбільш ЙМОВІРНИМ середи

Рис. 3.58. Фрагмент вікна програми ПпеКеасІегз пунктами меню
кнопки «5 Сохранить»

Збереження документа є заключним етапом роботи для
перетворення документа в електронну форму за допомо-
гою програми РіпеКеаЛег.

Автоматизоване перекладання документів

Ідея використати комп'ютер для автоматичного пере-
кладання текстів виникла ще на початку появи ОТ. Нині
розроблено багато різних програм-перекладачів. Однак че-
рез складнощі опису семантики природних мов до цього
часу остаточно цю проблему ще не вирішено.

Проте сучасні засоби автоматизації перекладання до-
сягли такого рівня, який дає змогу ефективно використо-
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вувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в наукових,
технічних, економічних та інших текстах, на відміну від
художніх, кількість мовних конструкцій є обмеженою, і
вони прийнятніші для однозначної інтерпретації.

Програми автоматичного перекладання документів до-
цільно використовувати:

• при незнанні іноземних мов;
• при потребі отримати переклад швидко, наприклад

у випадку Д¥еЬ-сторінки;
• для буквального перекладання — чернетки для по-

дальшого літературного перекладання;
• при пересиланні документів іноземним партнерам.
До засобів автоматизації перекладу можна віднести два

типи програм: електронні словники і програми перекла-
дання.

Електронні словники — це засоби для перекладання
окремих слів і виразів документа. Деякі з них мають зву-
ковий супровід перекладених слів. Серед найпопулярні-
ших електронних словників — НБАРС — Новий Вели-
кий Англо-Російський Словник, Контекст 3.51 та ін.

Програми перекладання забезпечують повний цикл пе-
рекладання всього документа: введення початкового те-
ксту, перекладання іншою мовою, редагування, формату-
вання і збереження перекладеного тексту.

Програма РРОМТ 98

Програму РКОМТ 98 (її більш ранні версії відомі за
назвою Зіуіиз) розроблено російською фірмою РКОМТ.
Програма є додатком до ОС, таких, як ДУіпсІо\ге 98, МЕ, ОТ,
2000, і може бути інтегрована в комплект програм
Місгозоїі; ОШсе, зокрема в МісгозоЙ \¥огсІ та Ехсеї.

Можливості програми РКОМТ 98:
• перекладання документів з англійської, німецької і

французької мов на російську і навпаки;
• підключення (відключення) кількох десятків спеці-

алізованих словників термінів із різних галузей
знань;

• доповнення та виправлення словників, складання
списку зарезервованих слів, які не перекладаються;

• динамічне відслідковування напрямку перекладан-
ня, тобто визначення мови оригіналу і перекладу;

• перекладання вмісту буфера обміну, поточного пара-
графа, виділеного фрагмента або всього тексту;
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• робота безпосередньо з програмами розпізнавання
текстів, наприклад із ГіпеКеагіег;

• використовування відомих способів редагування і
форматування оригіналу та перекладу без виходу з
програми;

• перевірка орфографії оригіналу і перекладу після
встановлення додатків для перевірки правопису
(Ілп£УоСоггесіог, Пропис, Орфо, Ни£о).

Програму запускають клацанням мишею на її значку
або командою Пуск—ПрограммьІ—РКОМТ 98—РКОМТ 98.
По тому відкривається вікно (рис. 3.59), що складається з
трьох ділянок: дві призначено для відображення оригіна-
лу тексту і його перекладу, третя утворює інформаційну па-
нель з повідомленням про перекладений документ і спеці-
альні настройки. Є можливість розташувати ділянки по-
чаткового тексту і перекладу поряд або одну над одною.
Вікно має стандартні для вікна Д¥іпс1о\уз 98 елементи —
заголовок, рядок меню, панелі інструментів.

Ділянка тексту
оригіналу Панель інструментів

\

Підключення
РіпеКеагіег

Ділянка
перекладу

...І

|
^ЕрограммьІ пі
обеспечнва\рт
перевода всего документа в
цепом: ввод неводного
текста, перевод на другой
язьж, редактурованне, ,

ТЬе рго§гатз оїігіпзіаіюп
ргоуійе а сотріеіе сусіе оГ
ІгаІІзІайоп оїше /сіосішіепі аг а
шіюіе: іприі оІІЬе іиійаі Іехі,
Ьгап5ІаІіоп оп ойіег Іап^иа^е,

ГІ

ІЄЕЮМЙ споеарь

; ЙНЯЮЙ!»
О'Рюуїт ПегіРВОМТ9аНЕМеІ»Д Пользоштелмжии

~Г~ А

Перекладання слів при наведенні
покажчика миші

\
Інформаційна панель

Рис. 3.59. Вікно програми перекладання РРОМТ98

Для швидкого запуску всіх програм, що входять до
складу РКОМТ 98, призначено Інтегратор РКОМТ 98, який
має вигляд окремої панелі на робочому столі \Уіп<іо\У8

(рис. 3.60) і значка на панелі задач.
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Рис. 3.60. Панель Інтегратора РКОМТ 98

Кнопки на панелі Інтегратора, а також пункти кон-
текстного меню, що викликається клацанням правою кла-
вішею миші на його значку, дають змогу вибрати:

1 — перекладання СІірЬоапі (вмісту буфера обміну);
2 — відкриття файла;
3 — відкриття
4 — пошук у
5 — запуск програми РКОМТ 98;
6 — запуск Рііе Тгапзіаіог — програми перекладання

файлів у пакетному режимі;
7 — запуск І^еЬУіелу — броузера-перекладача, що син-

хронно перекладає ^еЬ-сторінки при навігації в Інтернеті;
8 — запуск О„шс1с Тгапяіаіог — програми швидкого

перекладання тексту, набраного з клавіатури;
9 — настроєння Інтегратора РКОМТ 98;
10 — довідка про Інтегратор РКОМТ 98.
Кнопки основної панелі інструментів і панелі інстру-

ментів перекладання показано на рис. 3.61. За їх допомо-
гою та послуговуючись основним меню можна вибрати і
задати будь-яку команду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рис. 3.61. Панель інструментів програми перекладання

Кнопками панелі інструментів задають виконання та-
ких дій:

1, 2, 3 — відповідно: створити, відкрити, зберегти до-
кумент;

4, 5 — зберегти відповідно оригінал чи переклад;
6 — перевірити орфографію;
7 — знайти потрібний фрагмент;
8 — надіслати документ по мережі;
9, 10, 11. — стандартні операції з буфером обміну (від-

повідно вирізати, копіювати, вставити з буфера);
12, 13, 14 — вибрати зовнішній вигляд робочого вікна

програми;
15 — ввести до словника нове слово або слово, пере-

клад якого необхідно змінити;
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16 — підключити і відключити додаткові словники;
17, 18, 19, 20, 21 — перекласти, відповідно: черговий

абзац, поточний абзац, весь текст, виділений абзац, буфер
обміну (СНрЬоагй);

22 — змінити напрямок перекладання;
23 — зарезервувати слово, тобто заборонити його пе-

рекладання;
24 — залишити абзац неперекладеним.
При натисненні кнопок відкриваються вікна діалогу, в

яких користувач і встановлює певні режими.
Перекласти окремі слова чи виділені фрагменти мож-

на безпосередньо в тексті, навівши на них покажчик ми-
ші. На рис. 3.59 показано, що при його наведенні на слово
«перекладу» англійською мовою отримуємо «Ігап8Іа1;іоп».

Окремі фрагменти тексту можна перекладати без по-
переднього запуску програми РКОМТ 98. Для цього до-
сить, перебуваючи у будь-якому текстовому редакторі, на-
приклад у Блокноті або МісговоЙ \¥опі, скопіювати виді-
лений фрагмент у буфер обміну і викликати функцію
Інтегратора РКОМТ 98 Перевод СІірЬоагй. Після уточ-
нення напрямку перекладання у вікні «СИрЬоагй: пере-
вод» (рис. 3.62) з'явиться переклад фрагмента, який мож-
на скопіювати в буфер обміну (кнопка «Заменить»).

V СІюЬозггі; Рчсско Английский перееаа

а»
[І із епоидїі ГогІІІіз ригрозе, Ьеіпд іп апу Іех£ есіііог. їог
ехатріе. МоїеЬоок: ог МісгозоЇЇ\Л/огс1. Іо ріасе Іпе
аііосаіесі Л-адтепІ іп Іпе Ьиїїег сгї ап ехспапде, Ю саизе
їипсйоп о? ІИе Іпіедгаїог РРОМТ 98 Тгапзіайопз
СІІрЬоагсІ

Рис. 3.62. Вікно перекладання вмісту буфера обміну

Перекладання документа за допомогою програми
РКОМТ 98 передбачає кілька етапів:

1. Введення документа, який необхідно перекласти.
Документ можна завантажити з файла командою Файл—
Открьіть. Необхідний файл вибирають у вікні «Вьіберите
файл», що за своєю структурою збігається зі стандартним
вікном відкриття файла.
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Текст для перекладання набирається і з клавіатури у
власному редакторі програми. Для цього слід активізува-
ти команду Файл—Создать. Після вибору напрямку пе-
рекладання (рис. 3.63) на ділянці тексту оригіналу вво-
дять бажаний текст.

Н вправ пенне пййЙоШІ

Н емецко-Русск.ий
3усско-Н емецкий
II ранцузско-Русский

русско-Ф ранцузский

•Втманить

Рис. 3.63. Вікно вибору напрямку перекладання

Щоб перекласти його без виклику основного вікна про-
грами РКОМТ 98, можна також скористатися функцією
СНгапз Інтегратора.

У вікні програми ()ігапз (рис.3.64) можна виконати й
інші дії з оригіналом та перекладеним текстом: скопію-
вати переклад у буфер обміну, змінити напрямок перекла-
дання, підключити додаткові словники тощо.

V; Расеко-Ангяийский пвревод ШтШ

паревци„.

Текст для переводе может бьіть набран на клавиатуре в собственном
ре-дакторе программьі. Для зтого необходимо вмполнить команду
Файл-Соз дать. После вьібора направлений перевода (рис.14.16) в обпасти
исходного тексте можно ввести необходимьій текст.

ГЬе (ехі (ог Ігапзіаіїоп сап Ье (уресі оп (Не кеуЬоагсІ іп (пе от еоїіог оННе ргодгат
їііз ригрозе К із песеззагу (о ехесиїе а (еат а Рііе - сгеаіе. АЙег а сИоісе о( а сіігесііоп
оИгапзІайоп |іпЛе (іеісі о{(Ье іпКіаІ (ех(і( із роззіЬІе (о еп(ег*е песеззагу (ехі ,

Рис. 3.64. Вікно програми рігапз

2. Уточнення параметрів перекладу. Після вибору
файла відкривається вікно «Конвертировать файл», у яко-
му уточнюють формат тексту оригіналу і визначають на-
прямок перекладання (рис. 3.65).
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Файл РРЮМТ (5ТУШЗ) 2.x (5ТЦ
М5 \^ога 6.0/7.0 для У/ІпсІот

М5 М/оІсі З.х-5.я для М5-005
Форматированньїй текст (ПТР)
ФайлМісг<ж>Л\«/гіІе
Файл гипертекста НТМІ.
Только текст
Текст с разметкой
М5-005 текстовьій файл
М5-005 текст с разметкой

Іі] Русско-Английский

Рис. 3.65. Вибір формату первинного файла і напрямку перекладання

3. Підготовка тексту до перекладання. Вибраний до-
кумент відображається на ділянці тексту оригіналу. Пе-
ред початком перекладання доцільно перевірити орфогра-
фію, оскільки неправильно написані слова програма сприй-
матиме як невідомі й залишить без перекладу. Потім треба
відредагувати текст оригіналу, звертаючи увагу на поділ
тексту на абзаци. В разі потреби його зберігають для по-
дальшої роботи як документ РКОМТ 98 командою Файл—
Сохранить как....

У документі інколи зустрічаються слова і словосполу-
чення, які варто залишити мовою оригіналу. Це прізвища,
назви програмних продуктів 'Шпсіо^з 98, МісгозоЙ Апогеї
2000 тощо. Іноді застосовують транслітерацію — запис із
використанням іншого алфавіту, що відповідає написанню
або вимові мовою оригіналу (наприклад, прізвище «Вго^п»
бажано перекласти не як «Коричневий», а як «Браун»).

Щоб відмовитися від перекладання певного слова, йо-
го треба зарезервувати, тобто встановити на ньому курсор,
а потім натиснути відповідну кнопку на панелі інстру-
ментів або вибрати пункт Зарезервировать... у контекст-
ному меню чи меню Перевод. Можна зарезервувати й фраг-
мент тексту, заздалегідь виділивши його.

У вікні «Зарезервировать слово», що буде викликано,
треба вибрати семантичний клас цього слова («Персона-
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лия», «Название», «Географическое название», «Единица
измерения») і, якщо необхідно, задати режим трансліте-
рації (рис. 3.66).

Отменитьі

персомалия

Рис. 3.66. Вікно резервування слова

Перелік зарезервованих слів відображається на інфор-
маційній панелі. Окремі слова з цього списку можна вилу-
чити, вибравши відповідний пункт у контекстному меню.

Часом доводиться відмовлятися від перекладання ці-
лих абзаців, наприклад текстів програм на алгоритміч-
них мовах. Щоб указати такий абзац, слід встановити
текстовий курсор всередині абзацу і натиснути кнопку
«Оставить абзац без перевода» або активізувати коман-
ду Перевод—Оставить без перевода. Для зняття обме-
ження на перекладання абзацу потрібно повторно вико-
нати ці дії. У тексті всі зарезервовані слова і абзаци, що
мають залишитися без перекладання, виділяються зеле-
ним кольором.

Якість перекладу визначається обсягом та вичерпніс-
тю словників, що використовуються, й дотриманням гра-
матичних правил. Для кожного документа можна задати
набір словників, які переглядають у певній послідовності,
доки не знайдеться переклад певного слова. Програма
РКОМТ 98 при перекладі передбачає три типи словників:

• генеральний словник (містить загальновживану лек-
сику і загальновідомі значення слів). Він викорис-
товується завжди, причому останнім із усіх словни-
ків. Змінити його неможливо;

• спеціалізовані словники (містять терміни з різних
галузей знань). Редагувати ці словники не можна,
але є змога підключати їх і відключати під час пере-
кладання. Базове постачання програми додаткових
словників не передбачає, тому їх необхідно встанов-
лювати окремо;
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• словник користувача (створюється користувачем). До
нього додаються слова, яких немає в інших словни-
ках, а також уточнені переклади певних слів. Як
правило, цей словник переглядають першим. Слов-
ник користувача можна редагувати.

Список словників, що використовуються під час пере-
кладання, відображається у вкладці «Используемьіе слова-
ри» інформаційної панелі. Для підключення додаткових
словників можна скористатися меню Словари, контекст-
ним меню у вкладці «Используемьіе словари» інформа-
ційної панелі або кнопкою на панелі інструментів. При
цьому на екрані з'являється вікно «Словари» (рис. 3.67),
у якому після клацання мишею на кнопці «Подключить»
можна відкрити папки з усіма словниками. Папки мають
імена, що складаються з двох букв: Ке (російсько-англійсь-
кий); Ег (англо-російський), Е{ (російсько-французький)
тощо. У папках є й словники користувача — «ВеіаиИ;»
(«Первьш словарь») — і спеціалізовані словники, напри-
клад «В8пз_ег» (англо-російський словник «Коммерция»).
Список вибраних словників з'являється у вікні «Подклю-
ченньїе словари».

I Пєрвьій словарь

І Коммерция В$пз ег.згіс

ЬШГ ЄГ.ЙІС'-

Омочить

Рис. 3.67. Вибір і підключення додаткових словників
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У цьому вікні можна підключити інші словники, від-
ключити зайві, відкрити певний словник (кнопка «Отк-
рьіть»), змінити черговість словників для пошуку слів
(кнопки «Вверх», «Вниз»). Відкрити словник можна та-
кож у контекстному меню вкладки «Используемьіе слова-
ри» інформаційної панелі.

Відкритий словник (рис. 3.68) є змога «погортати» чи
ввести до нього слова або словосполучення для перекла-
дання. У словник користувача можна й додати нові слова
і словосполучення або уточнити переклад старих за допо-

могою кнопки («Добавить») на панелі інструментів
відкритого словника користувача або кнопки 15 — «Сло-
варная статья» на панелі інструментів вікна програми
РКОМТ 98).

НайПГ ]соттеісіа1 їгее гопе

соттегсіаі гїіт
соттегсїаі йпапсе сотрапу

соттеїсІаІ ітрасі
соттегсіа) Іам

Ї&ШЗ&Ш
соттисіаі ІеНег ої сгесій ^±3
соттегсіаі тападегпегК
соттегсіаі тапиїасіигіпд |оЬ ^ гі
согптсгсіаі петле
сотгпегсіаі о(Исег

£

Рис. 3.68. Перегляд відкритих словників

4. Уточнення напрямку перекладання (кнопка «Из-
менить направление» у вікні «Направление перевода»
(рис. 3.65). Виконується, якщо є така потреба.

5. Перекладання документа. Вибір ділянки перекла-
дання і власне перекладання забезпечується меню Пере-
вод або кнопками 17—21 на рис. 3.61 (переклад чергово-
го абзацу, поточного абзацу, всього тексту, виділеного абза-
цу, вмісту буфера обміну).

Перекладений документ заносять на ділянку перекла-
дання. Невідомі слова виділяються червоним кольором,
зарезервовані — зеленим. Колір за бажанням можна змі-
нити через команду Сервис—Параметри...—Цвета. Спи-
сок невідомих і зарезервованих слів відображається на
інформаційній панелі у відповідних вкладках. Якщо не-
обхідно, невідомі слова заносять у словник користувача.
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Початковий текст і переклад можна редагувати, фор-
матувати та перекладати повторно.

6. Збереження результатів. Після закінчення робіт із
текстами оригінал і переклад можна зберегти в одному з
форматів, що підтримуються програмою, командами Файл—
Сохранить—Исходньїй текст... і Файл—Сохранить—
Перевод..., які відкривають стандартні вікна збереження
файла. Для продовження роботи над перекладом тексту
доцільно зберегти білінгву — двомовний варіант тексту
командою Файл—Сохранить—Билингву....

Програма РКОМТ 98 надає й додаткові можливості.
їх кілька.

Сумісна робота з програмою розпізнавання текстів.
Якщо до комп'ютера підключено сканер і встановлено
програму оптичного розпізнавання текстів, наприклад
РіпеКеайег 4.0, то її можна запустити безпосередньо з
програми перекладання РКОМТ 98. Використовуючи ска-
нер, програма РіпеКеайег перетворить надрукований на
папері текст в електронну форму і передасть його в програ-
му для перекладання і редагування (детальніше див.
с. 652—662). Для підключення РіпеКеайег 4.0 до програ-
ми автоматичного перекладання активізують команду
Сервис—Подключение внешних приложений.... У вклад-
ці «ПрограммьІ ОСК» вибирають програму РіпеКеайег і
підтверджують вибір, клацнувши мишею на кнопці «ОК»
(рис. 3.69). Запускається програма розпізнавання текс-
тів командою Сервис—Запуск ОСК з її основного меню
або клацанням мишею на кнопці «ОСК» на панелі інстру-
ментів (рис. 3.69).

Сумісна робота з пакетом Місгозо^і О^ісе. Програму
перекладання РКОМТ 98 можна інтегрувати з АДГогй і
Ехсеї. Це дає змогу перекладати відкриті в цих додатках
документи, не виходячи з програм.

Після інтеграції в \\Гогй або Ехсеї на панелі інстру-
ментів цих додатків з'явиться додаткова панель інстру-
ментів для перекладання. Крім того, в головному меню
програм буде пункт Перевод. На рис. 3.70 його показано
розкритим.

Перекладений текст можна вставити в документ АДТогсІ
або книгу Ехсеї замість початкового тексту, в нове вікно
чи буфер обміну (пункт меню Опции перевода...).

Щоб втілити РКОМТ 98 у \\Гогй або Ехсеї, необхідно
активізувати команду Сервис—Встраивание функций пе-
ревода.... У вікні, що з'явиться на екрані, вибрати програ-
ми, до яких слід підключити РКОМТ 98. У цьому списку
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є тільки ті програми, які підтримуються РКОМТ 98. Ви-
бір програм підтверджується клацанням мишею на кноп-
ці «ОК».

ЙТ 33

Аиісй 95
ІипеРогт
гіпеВеас!ег

(Ж І Ожина] ПРИ**'"» і Сяравкв )

Рис. 3.69. Вікно для підключення додаткових програм
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рованьгна-однозначную'Интерпретацию.Ц

Рис. 3.70. Вікно текстового редактора МогсІ із підключеною
програмою автоматичного перекладання РРОМТ98

Перекладання ЇУеЬ-сторінок. До складу програми РКОМТ
98 входить додаткова програма \УеЬУіе\у, яка забезпечує
підключення користувачів до \УеЬ-вузлів, пошук інфор-
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мації в мережі Інтернет й автоматичне перекладання
Д¥еЬ-сторінок з англійської, німецької, французької мов
на російську і навпаки. Запустити цю програму можна з
панелі Інтегратора РКОМТ 98.

Додаток А^еЬУіе^г є броузером, схожим на Іпіегпеі
Ехріогег або Кеізсаре Сопшшпісаіог. На відміну від зви-
чайних броузерів, вікно ЛУеЬУіето має дві ділянки, в яких
відображається ^еЬ-сторінка, що завантажується, та її син-
хронний переклад. Адреси, ілюстрації й інші об'єкти на
другій ділянці залишаються без змін. Переходи по гіпер-
посиланнях можливі з будь-якої ділянки.

Для пошуку інформації на англомовних серверах ме-
режі Інтернет використовують англомовні пошукові сис-
теми. Додаток \УеЬУіе\у дає змогу здійснювати пошук
за ключовими словами, перекладеними англійською мо-
вою. Для цього необхідно включити функцію «Поиск в
ААГ\¥А№...» за допомогою Інтегратора РКОМТ 98. Про-
грама формує запити, перекладає ключові слова в потріб-
ному напрямку, вибирає пошукову систему і надсилає за-
пит до вказаної пошукової системи.

Програма І_ап£иа£е Мазіег 98

Програма РКОМТ 98 не перекладає з інших мов на
українську і навпаки. Тому при її використанні спочатку
слід перекласти документ російською мовою, а потім ви-
користати додаткові програми перекладання з російської
мови на українську, наприклад Рута, РУМП та ін. Такий
підхід збільшує час, що затрачається на перекладання та
підвищує ймовірність помилок тощо.

Програма Ьапдиаде Мавіег 98 (ЬМ 98) позбавлена цих
недоліків, оскільки є лінгвістичним засобом для трьох
мов — російської, української й англійської — і призна-
чена для підготовлення документів будь-якою з цих мов
або їх комбінацією і подальшого перекладання тексту на
одну з трьох мов у будь-якому напрямку. У наступних
версіях передбачається додання й німецької мови.

Система машинного перекладання І.М 98 дає змогу пере-
кладати текст і перевіряти орфографію в різних додатках до
А/Уіпсіожв 98, МЕ, МТ, 2000. Крім того, ЬМ 98 автоматично
інтегрується з текстовим редактором Місговой ~№огд. версій
97 та 2000. При цьому \¥огй набуває нових функціональних
можливостей перекладання, а ЬМ 98 — розширених засобів
редагування і форматування перекладених текстів.
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Перевагами програми ЬМ 98 є її компактність та про-
стий інтерфейс.

Особливості ІМ 98:
• перекладання документів із англійської, російської

та української мов у будь-якому напрямку;
• є конвертор текстових файлів із формату ВО8 у фо-

рмат ^іпсіо-игз;
• є перевірка орфографії для всього тексту або виділе-

ного фрагмента будь-якою з трьох мов. Відкорегова-
ний текст зберігається в буфері обміну для подаль-
шої заміни;

• є можливість підключення до програми додаткових
словників з економіки й інформатики;

• динамічно відслідковується напрямок перекладан-
ня (мови оригіналу і перекладання);

• програма перекладає окремі слова, виділений фраг-
мент тексту або весь текст;

• перекладання файла або групи файлів у пакетному
режимі;

• програма підключає і відключає словники, створює,
доповнює і виправляє їх, додає слова до переліку не-
перекладених слів;

• зберігаються при перекладанні в середовищі Місго-
зогі ^огсі параметри форматування оригіналу і роз-
ташування малюнків, графіків, таблиць та інших
об'єктів;

• повноцінно використовуються можливості МісгозоЙ
\Уог(1 щодо редагування, форматування і перевірки
орфографії.

Система машинного перекладу ЬМ 98 складається з
двох компонентів: незалежного програмного модуля і мо-
дуля розширення МісгозоІІ; ДУогчІ.

Незалежний програмний модуль поміщається у пап-

ку Автозагрузка і зображується у вигляді значка ІжЦ на
панелі задач. Клацанням на ньому правою клавішею ми-
ші можна отримати доступ до всіх функцій модуля.

Незалежний програмний модуль взаємодіє з будь-якими
активними додатками до АУтсІодуз, у яких можлива робо-
та з текстом і реалізовано функції роботи з буфером об-
міну (наприклад, текстовими редакторами, програмами роз-
пізнавання текстів, броузерами тощо). Щоб перекласти сло-
во, фрагмент або весь документ, необхідно їх виділити і в
контекстному меню незалежного програмного модуля ви-
брати пункт Переклад. Далі слід визначити і підтвердити
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напрямок перекладання та тематику документа. Переклад
зберігається в буфері обміну і відображається в спеціаль-
ному вікні (рис. 3.71).

ІЧтобьІперевести слово, фрагмент или весь документ, необходимо
іих вьщелить й в контекстном меню незабисимого программного
імодуля бьібрать пункт Перевод. После определенияи
Ьодтверждения направлений перебода й тематики документа,
іосуществляется перевод. Результат перевода хранится в буфере
іобменаи отображаетсяв специальном окне (черт. 14.24).

Рис. 3.71. Вікно перекладання

Перекладаючи фрагмент, слід мати на увазі, що І.М 98
перекладає текст як пов'язані речення з урахуванням всіх
граматичних особливостей обох мов. Неперекладені з різ-
них причин слова (помилки в оригіналі, немає в словни-
ках) позначено у вікні перекладання червоним кольором.
їх можна також додати в список неперекладених слів.

Розмір і положення цього вікна, шрифт і функції пере-
кладання вибираються у вікні «Параметри» (рис. 3.72). Тут
же вказують мову діалогу з користувачем. Призначення окре-
мих режимів можна уточнити, викликавши контекстне ме-
ню незалежного програмного модуля — пункт Довідка.

Рис. 3.72. Вікно настроєння параметрів незалежного
програмного модуля:

а — вкладка «Функції»; б— вкладка «Зовнішній вигляд»

Під час перекладання окремого слова у вікні відобра-
жається виділене слово і всі значення його перекладу, а
слово оригіналу зберігається в буфері обміну (рис. 3.73).
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ір е г£о «папс е
і виконання
І функціонування
і продуктивність
і продуктивний

Рис. 3.73. Перекладання
окремого слова

Для перекладання файлів
або групи файлів їх необхідно
заздалегідь виділити у вікні
програми перегляду файлової
системи (наприклад, програми
Проводник). Можна виділити
папку, при цьому буде пере-
кладено всі текстові файли, що
є в ній. Після виділення треба
запустити режим перекладан-
ня з контекстного меню ІМ 98.

Програма автоматично вибирає тільки текстові файли
формату '\¥іпсІо\У8 або В08 із будь-яким розширенням.
Для перекладання файлів складного формату використову-
ється Місгозоіі ^Гопі.

Перекладання файлів здійснюється без відображення
в якомусь вікні. За динамікою роботи з кожним файлом
можна спостерігати на панелі задач у вигляді відсотка
обсягу перекладеного тексту. Після закінчення роботи з'яв-
ляється підсумкове вікно зі списком перекладених фай-
лів (рис. 3.74).

..і.Мова.. І (Соачважя.І ...Стяв ......і
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КЕУВОАРЮ.ТХТ
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Рис. 3.74. Вікно звіту про перекладені файли

Переклад вміщується у файл із назвою, аналогічною
вихідному, з доданим за умовчання знаком «~». Пере-
клад тут відбувається у фоновому режимі, тому можна про-
довжувати роботу з іншими програмами.

Програма И.М 98 має засіб перевірки тексту на наяв-
ність орфографічних помилок (режим «Сїіелчекер»). Орфо-
графія перевіряється у фрагменті тексту, який необхідно
скопіювати в буфер обміну. Запускають цей процес вибо-
ром відповідного пункту в контекстному меню незалеж-
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ного програмного модуля. Якщо в тексті, що перевіряєть-
ся, є помилки, то з'являється вікно «Орфографія» (рис. 3.75),
у якому слова з помилками або ті, яких немає в словниках,
позначаються червоним кольором.

Слово з помилкою можна відредагувати безпосередньо
у вікні. Інший варіант — використати функціональні кноп-
ки, розташовані праворуч. При цьому колірна відмітка ра-
зом із курсором переміщається на наступну помилку.

Написане правильно слово можна внести в словник
(кнопка «Додати»). Така операція відображається у вікні
«Генерація словоформ» (рис. 3.76).

а*. ) І-і| > її А - передавання тексту, написаного
однією абеткою, літерами іншої.

(варіати відерні)

Рис. 3.75. Перевірка орфографії
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Рис. 3.76. Вікно генерації словоформ
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Програма ЬМ 98 має триступеневу процедуру генера-
ції словоформ.

На першому етапі через меню або за допомогою кно-
пок панелі інструментів задається частина мови:

N — іменник або прикметник;

— дієслово;

— інша частина мови.
Як правило, незнайоме слово — це іменник, і в цьому

випадку нічого переключати не треба.
На другому етапі в лівому вікні необхідно визначити

основну словоформу.. Найімовірніша форма вміщується у
верхній частині списку з установленою на ній смугою по-
кажчика. У разі автоматичного помилкового вибору кори-
стувач повинен установити покажчик на правильне слово.

На третьому етапі слід перевірити правильність по-
родження словоформ у правому вікні. При наявності хоч
би однієї хибної форми необхідно активізувати команду
меню Наступні форми, яка дає змогу прокручувати спис-
ки породжених форм по колу.

Здебільшого словоформи генеруються коректно вже від-
разу при появі діалогового вікна, і користувачу залиша-
ється тільки підтвердити правильність операції натиснен-

ням клавіші <ЕпІег> або за допомогою кнопки
Сервісні засоби ЬМ 98 зібрано в єдиному діалоговому

вікні (рис. 3.77). Вони дають змогу переглянути:
• словники користувача;
• неперекладені слова;
• зовнішній словник.

Щ Перегляді/

екай*»! иіфенац. Знайти

Англо-Український ]̂ *̂ |О | ]ІпїогтаІІс* ^ >-8І*Аі1

Орргизл
-~і

Опекла?.
Оеіеіегі
АсИесІ
АйсІесІ
АсИесІ
Оеієіесі

Адсіеа

Йми? адз

44.

X

Рис. 3.77. Вікно перегляду словників і неперекладенихслів
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Подання інформації та елементи управління у всіх ре-
жимах однакові, відмінність тільки в заголовку вікна і
кольорі слів у лівій колонці «Оригінал». Для словника
користувача, списку неперекладених слів і зовнішнього
словника використовується, відповідно, чорний, червоний і
синій кольори.

Перехід до різних режимів перегляду здійснюється че-

рез пункт меню Перегляд. Кнопками І&Д і ЦУа змінюють
напрямок перекладання і задають його нову тематику.

Неперекладені слова можна вилучити зі списку або
додати в словник, використовуючи пункти меню Видали-
ти, Додати. При цьому в правій колонці «Переклад» для
доданих слів з'являється відмітка «АсМесІ», а для видале-
них — «Веіеіесі».

Програма Ь,М 98 доповнюється словником загально-
вживаної тематики («Соттоп»), а також додатковими те-
матичними словниками («Визіпезз», «Іпіогтатдсз») для пе-
рекладання з англійської мови. Словники, що постачаються,
називаються системними і не підлягають корегуванню або
перегляду.

Однак є можливість доповнювати та корегувати лек-
сичний запас системи завдяки використанню словників
користувача. ЬМ 98 допускає створення до 40 нових тема-
тичних словників. Пріоритет у ній мають словники ко-
ристувача. Тобто, якщо під час перекладання трапляється
слово, яке є одночасно і в системному, і в призначеному
для користувача словниках, то переклад вибирається з
останнього. Завдяки цьому можна корегувати переклад
слів, які є в системних словниках.

Крім того, тематичні словники пріоритетніші за слов-
ник загальновживаної тематики. Використання спеціалі-
зованих тематичних словників сприяє вирішенню пробле-
ми багатозначності.

У словниках користувача, як і в системних, також є
поділ слів на .загальні та тематичні з відповідними пріо-
ритетами.

Для поповнення словників необхідно вибрати режим пе-
регляду словників користувачів, активізувати команду Дода-
ти, ввести словникову пару (слово або словосполучення і йо-

го переклад) клацнути мишею на одній із кнопок І.*":.!*?*!, та
ввести словникову пару в заданому напрямку — прямому чи
зворотному (рис. 3.78). Для слів, які мають подаватися мо-
вою оригіналу, в полі «Переклад» треба поставити знак «% ».
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нй Перегляд: Словника користчвача

Додати

Рис. 3.78. Вікно поповнення словників

Модуль розширення МісгозоГі І^огй підключається ав-
томатично і забезпечує сумісну роботу текстового редакто-
ра Д¥огй 97 або ̂ огй 2000 з перекладачем — програмою
ЬМ 98.

Під час запуску МісгозоЙ ^огй в головному меню з'яв-
ляються додатковий пункт Мастер і додаткова панель ін-
струментів ЬМ 98 (рис. 3.79). На рисунку пункт меню Ма-
стер показано розкритим. Під час перекладання вікно про-
грами поділяється на дві частини — у верхній вмішується
текст оригіналу, а в нижній відображається його переклад.

Послідовність завантаження файлів, введення текстів і
збереження текстових документів у Місгозой ~\¥огй типова
(див. підрозділ 2.1).

ЬМ 98 має такі основні можливості в середовищі
МІСГОЗОЙ

Перевірка орфографії (режим «Спелчекер») викли-
кається клацанням мишею на кнопці «8ре11іп£ ЬМ» або
вибором пункту меню Спеллинг.... Необхідно заздалегідь
уточнити параметри настроєння «Спелчекера» командою
Мастер—Параметри...—Спелчекер (рис. 3.80).

Вікно діалогу «Спелчекера» (рис. 3.81) зовні й функ-
ціонально дуже схоже на вікно перевірки орфографії
МісгозоЙ Д¥огс1.

Дії користувача, що перевіряє орфографію, подібні до
аналогічних у середовищі МісгозоЙ ^А/огсІ й особливих по-
яснень не потребують. Якщо слово, на якому зупинився
«Спелчекер», правильне, але його немає в словнику, то для
додання його туди треба натиснути кнопку «Додати...».
При цьому викликається режим генерації словоформ
(рис. 3.82), подібний до того, що має незалежний програм-
ний модуль. Надалі ЬМ 98 сприйматиме слово і всі його
словоформи як коректні.
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Меню Мастср
Панель інструментів
ЬМ98

На-посвІ
вашого- комп'ютера,- щоб- розмістити- програму- МісгозоҐЦг)- У/ОГЙ- у вашому
комп'ютер і. 1

Якщу- ЬМ- неспроможний- знайти- будь-яку- версію^ї|Лісгоїой(ґ)- У/оггі- у-
вашому кбмп'ютері,- три-версії- МІСГОЇОП(Г)-\УОҐЙ.-перерахованого-в-Ьапдиаде'
Мазік ІйзаИаІіоп- Оіаіо^' Вох- залишаться- відключеними,-\І- установко- не-
Іродовж^ватиметься. • У- цій- ситуації,- вам- буде- потрібно- заваіїтажити- одну з-

Вікно з текстом оригіналу Вікно з перекладеним текстом

Рис. 3.79. Вікно МісгозоїШогсІ 2000 з інтегрованою програмою І_М 98

І? Авопіішіцияй ел&р мй««

Рис. 3.80. Вікно настроєння параметрів режиму перевірки орфографії
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панель ї і а л о г д щ Ж (моздля орфографічної перебірки)
зо&нііфднкціонально максимально наїлижена ?о панелі
спелчехера М5 Йолі Слойо. не- знайдене й орфографічному
слобнику. відображається V верхньому вікні панелі Но(іп
ОісЬопагу (Немає (, словники).

Рис. 3.81. Вікно перевірки орфографії

1 Частий а «е»»

Спеллчекера

Спелл чекерий

Спеллчемерає

Спеллчекераа

Рис. 3.82. Вікно генерації словоформ

її Перекладання окремих слів (режим «Асистент»)
викликається клацанням мишею на кнопці «Азнійіапі
ЬМ» або вибором пункту меню Перевод слова.... Спочат-
ку слово треба виділити або встановити на ньому курсор.
Усі основні дії для перекладання слова можна вибрати у
вікні «Переклад слова ЬМ» (рис. 3.83). Мова слова, що
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перекладається, визначається автоматично, але у разі збігу
написання слова в російській і українській мовах вибира-
ють необхідний напрямок перекладання.

Переклад слова иЛ

-Сдаяочмііра - <— Ляжиїзд. -

лі

* |соттоп

Рис. 3.83. Вікно перекладання слова

Якщо переклад слова і всі його варіанти не відповіда-
ють оригіналу, то словник поповнюють новим значен-
ням — тут же або у вікні поповнення словника користу-
вача (рис. 3.84) кнопкою «Додати».

Рис. 3.84. Вікно поповнення словника перекладача

При потребі автоматично викликається режим гене-
рації словоформ.

Ш] Перекладання документа (режим «Перекладач»)
викликається клацанням мишею на кнопці «Тгапзіаііоп
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ЬМ» або через пункт меню Перевод документа.... Пере-
клад розпочинається на початку абзацу, в якому розташо-
вано текстовий курсор (якщо немає виділення), і продов-
жується до кінця документа. Якщо виділений фрагмент є
в документі, перекладається частина тексту від початку
абзацу, що містить початок виділення, і до кінця абзацу,
що містить кінець виділення.

Мова документа визначається автоматично, а користу-
вачу надається можливість задати напрямок перекладан-
ня й уточнити тематику документа, використовуючи ке-
руючі елементи діалогового вікна «Перекладач ЬМ». Тут
же командою Параметри...—Перекладач можна встано-
вити параметри настроєння Перекладача (рис. 3.85).

Виткий

Псодячигч н*«ер«*л$я«!«< яле в»

'Про *у«иг« аиі ва * ячішоїа ЇІГВАОЯКОКІ літерою

Г" >

Рис. 3.85. Настроєння параметрів Перекладача

Після закінчення перекладання з параметрами Пере-
кладача «Показати альтернативи» і «Показати непере-
кладені слова» у перекладі деякі слова буде підфарбова-
но зеленим і червоним кольорами. Зелений колір по-
значає слова, які мають альтернативні варіанти перекладу,
червоний — слова неперекладені. При збереженні пере-
кладу помітки не зникають. Подвійним клацанням ми-
ші на «червоному слові» можна поповнити словник пе-
рекладача. Подвійним клацанням миші на зеленому
слові вибирають варіанти його перекладу у вікні «Аль-
тернативи» (рис. 3.86).
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Рис. 3.86. Вікно варіантів
перекладу слова Рис. 3.87. Вікно видалення

кольорових позначок

/ ' , ї'.ГЙЄ**Н** '"

'' С«Ш**»****„ ,

^ •'''Ії-д^т/іот-^м^ -гі*т*і*«(х ,' ' '", • '• '"'

**' ^•а.~:М' ~г$. «гі«>4у їч^^^^м,̂ ' Л

Рис. 3.88. Вікно «Утиліти 1_М»
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У вкладці «Стандартні» є засоби перегляду і редагу-
вання орфографічного та перекладних словників користу-
вача, а також конвертори з В08 у Д¥іпйо\уз і навпаки.
Розширені можливості ЬМ 98 зосереджено у вкладці «До-
даткові». Вибравши певний режим, викликають відповід-
ні діалогові вікна. Докладнішу інформацію можна діста-
ти з довідкової системи (кнопка «Довідка»).

Оскільки всі програми перекладання ще далекі від іде-
алу, автоматичне перекладання дає змогу зрозуміти, про
що йдеться в оригіналі, але перекладений текст зазвичай
потребує редагування.

3.5. Система МаІИСасІ та її
застосування для розв'язання
економіко-математичних задач

Сучасні системи економіко-математичного
оброблення інформації

Система МатІаЬ фірми МаїШогК

Це інтерактивна система, яка призначена для виконан-
ня інженерно-економічних і наукових розрахунків й орі-
єнтована на роботу з масивами даних. У ній використову-
ється математичний співпроцесор і є можливість звернен-
ня до програм, написаних мовою С++.

Система підтримує виконання операцій з векторами,
матрицями і масивами даних, реалізує сингулярне та спект-
ральне розкладання, обчислення рангу і чисел обумовле-
ності матриць, підтримує роботу з алгебраїчними поліно-
мами, вирішення нелінійних рівнянь і задач оптимізацїї,
вирішення диференціальних та різницевих рівнянь, побу-
дову різноманітних видів графіків, тривимірних поверхонь
і ліній рівнів. У системі реалізовано зручне операційне
середовище, що дає змогу формулювати задачі й одержу-
вати розв'язки у звичній математичній формі без вико-
ристання рутинного програмування.

Система МаіЬаЬ має розвинуту вхідну мову програму-
вання, яка містить такі типові керуючі структури, як цик-
ли, оператори умовних і безумовних переходів, процеду-
ри, функції. У той же час МаіЬаЬ є мовою програмування
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надвисокого рівня. У ній є множина операцій, що потре-
бують для своєї реалізації впорядкування складних
програм. Тому, маючи традиційні засоби програмування,
система МаІЬаЬ значно полегшує процес розроблення
програм.

Особливістю системи є можливість необмеженого її на-
рощування, що дає змогу гнучко адаптувати її до розв'я-
зання потрібних користувачу задач.

Система МаїІІСасі фірми

Система МаІпСасІ має такі особливості:
• математичні вирази в МатЛІСасі записуються в їх звич-

ній формі, тобто чисельник розміщується вгорі, а зна-
менник — унизу. Аналогічно записуються будь-які
математичні позначення. Це дуже важливо під час
аналізу економіко-математичних моделей, форма та
зміст яких у такому випадку єдині;

• у середовищі МатЛІСагі процес створення програми
йде паралельно з її налагодженням. Користувач,
увівши в МаіпСай-документ новий вираз, може не
тільки відразу підрахувати його числове значення
при заданих значеннях змінних, а й побудувати
графік або поверхню, швидкий погляд на які до-
поможе зразу побачити, де є помилка, якщо її до-
пустили у формулі або під час створення матема-
тичної моделі;

• пакет МаІпСагі доповнено довідником із основни-
ми економіко-математичними і фізико-хімічними
формулами та константами, які можна автоматич-
но переносити в документ, не побоюючись їх пере-
крутити;

• у систему МаІЬСасІ інтегровано засоби символьної
математики, що дає змогу розв'язувати задачі, постав-
лені не тільки у числовій формі, а й аналітичне;

• систему МаІЬСай оснащено засобами анімації, завдя-
ки чому створені моделі можна реалізувати в стати-
ці (числа, таблиці, графіки) й у динаміці.

Сучасний розвиток комп'ютерних технологій, орієн-
тованих на створення інтегрованих пакетів тиШтесІіа-
технологій, привів до появи нового рівня математичних
систем, серед яких найвідомішими є пакети Маріє фірми
Маріє Уїаіегіоо Іпс. та Маіпетатлса фірми \Уо1£гат
КезеагсЬ Іпс.
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Система Маріє фірми Маріє Ма1:егІоо Іпс.

Це одна з найпотужніших систем, орієнтованих на
символьні обчислення, яка є загальновизнаним лідером
у сфері комп'ютерної алгебри. Розробники інших відо-
мих математичних пакетів — МаІЬаЬ і МаіЬСасі — ви-
користовують символьний процесор Маріє у своїх про-
грамах. Маріє вміє виконувати складні алгебраїчні пе-
ретворення та спрощення комплексних чисел, знаходити
кінцеві та нескінченні суми, межі й інтеграли, розв'язу-
вати аналітичне й у числовій формі алгебраїчні систе-
ми рівнянь та нерівностей. Математичні конструкції ви-
водяться на екран і/або принтер у стандартній матема-
тичній нотації подібно до пакета МатЛІСагї, проте (на
відміну від нього) введення математичних конструкцій
здійснюється за аналогією із системами програмування
типу Разсаі, Вазіс та ін.

До Маріє, поряд з іншими пакетами, включено пакети
підпрограм для розв'язування задач із фінансової мате-
матики. Багатофункціональність математичних додатків
забезпечується більш як 2500 вбудованими функціями,
швидкістю і точністю обчислень. Система має розвинуту
мову програмування. Це дає змогу користувачеві самостій-
но створювати команди і таким чином розширювати мож-
ливості Маріє для розв'язання спеціальних задач. Сучас-
на версія математичного пакета Маріє є лідером серед
програмних засобів таких типу та рівня.

Система Мат.петат.іса фірми УУоІІтат Резеагсп Іпс.

Цей програмний продукт дає змогу ефективно здійс-
нювати операції з числами (матричні операції, інтегру-
вання, перетворення Фур'є, добування коренів, розв'я-
зання мінімаксних задач, лінійне програмування, обчис-
лення різноманітних математичних функцій та ін.) і
символьні обчислення. Маїпетаііса підтримує роботу з
2В- і ЗВ-мірною графікою, працює з текстовою інформа-
цією, а також має розвинуту вбудовану інтерактивну сим-
вольну мову програмування. Пакет є популярним про-
грамним засобом для розв'язання задач математично-
го характеру в різноманітних прикладних і теоретичних
сферах сучасного природознавства. Проте, як і Маріє, він
має свою специфічну мову описування математичних ви-
разів.
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Отже, серед сучасних систем тільки МаїпСасІ, дещо
доступаючись обчислювальними можливостями, дає змо-
гу вводити і виводити математичні конструкції у звич-
ному для математичної літератури вигляді. Ця здатність
дає можливість створювати повноцінні електронні підруч-
ники з різних дисциплін. Проте перед тим як вирішува-
ти проблему, що виникла, користувач може вивчити елек-
тронний підручник і перенести з нього у свій документ
потрібні фрагменти, окремі формули і константи, які по-
требують не перебудування, а лише нового визначення
змінних.

У сфері освіти Мат/НСасІ фактично є атрибутом набору
стандартних пакетів типу \/Уог<і, Ехсеї, Ассезз, що забезпе-
чують комп'ютерну підтримку навчального процесу.

Склад системи МаНІСагі

На рис. 3.89 наведено основні можливості й сфери за-
стосування системи МаІЬСай, зокрема виділено характер-
ні приклади використання МаїпСай в економічній мате-
матиці.

Умовно МаІЛІСасІ складається з чотирьох процесорів:
текстового, графічного, математичного і процесора функ-
ціонального програмування та центру інформаційних ре-
сурсів. У свою чергу, математичний процесор має у своєму
складі два процесори: числовий та символьний. Під про-
цесором мається на увазі сукупність програмних й апара-
турних засобів, що реалізують заданий набір операцій.

Текстовий МаІНСай-процесор призначений для вве-
дення в МаІЬСай-документ відповідних текстових ко-
ментарів, що утворюють текстові ділянки. Можливості
процесора сумірні зі стандартним Д¥іпс1олУ8-блокнотом
(МоїерасІ).

Графічний процесор дає змогу будувати графіки в де-
картових та полярних координатах, криві ліній рівня, зо-
бражувати поверхні і виводити низку інших тривимірних
графіків. Усі вони — приклади графічних ділянок
МаМІСасІ- документа.

Числовий процесор подає число, що є результатом ви-
конаної операції, в одному з прийнятих у МаІЬСасІ форма-
тів. Наприклад, якщо вихідна формула має вигляд
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МаіЬСагі — математичний центр сучасного проектування

( Виконує функції
• текстового процесора
І табличного процесора
Розв'язує будь-яку навчальну задачу з математики

Числові методи (результат у вигляді чисел)
" Комплексні числа, змінні та функції

Задачі лінійної алгебри
Дії з матрицями
Обчислення визначників
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Матричні обчислення в економічних задачах
Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва
Обчислення сукупного випуску за заданим попитом
Ціни в системі міжгалузевих зв'язків
Найпростіша модель експорту й імпорту
Лінійна модель міжнародної торгівлі

Задачі математичного аналізу
Границя, похідна, інтеграл
Функції багатьох змінних в економічних задачах
Виробничі функції

Еластичність виробничої функції (еластичність випус-
ку)
Виробнича функція Кобба-Дугласа та ін.

Звичайні диференціальні рівняння

І Динамічні системи в економічних задачах
І Динаміка популяцій (модель «хижак-жертва»)

Теорія ймовірностей
Задачі математичної статистики

Здобуття точкових оцінок
Інтервальне оцінювання параметрів нормально розпо-
діленого випадкового закону
Перевірка статистичних гіпотез
Дисперсійний аналіз
Лінійна регресія

Символьне обчислювання (результат у вигляді символів)
Символьне інтегрування і диференціювання
Обернення, транспонування та обчислення визначника
матриці
Розкладання виразів на множники і зведення до най-
простішого вигляду
Розв'язання рівнянь

Рис. 3.89. Основні можливості й сфери застосування
системи МаУІСасІ

то Р(2) = 64 або Р(-5) = -27 — результат роботи числово-
го процесора.

Символьний процесор дає змогу істотно спростити
складний вираз. Наприклад, наведена вище формула після
оброблення символьним процесором матиме такий ви-
гляд:
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Р(х) = 8 + 12х + б*2 + х

На основі символьних обчислень можлива також оп-
тимізація числових виразів. Символьний процесор у цьо-
му разі спрощує (якщо це можливо) вираз, а потім число-
вий процесор розпочинає його обчислення. Тобто, оптимі-
зація полягає у виборі найшвидших алгоритмів символьних
обчислень і заміні багаторазово повторюваних операцій
обчисленнями за формулами, отриманими в ході символь-
них перетворень.

Процесор функціонального програмування надає кори-
стувачеві вмонтовану мову програмування, що включає на-
бір стандартних конструкцій.

Центр інформаційних ресурсів — це могутня база да-
них, що об'єднує вбудовані в систему електронні книги,
довідкову систему, численні приклади застосування і за-
соби спілкування з фірмою-розроблювачем системи. Ба-
за даних дає змогу виходити в Інтернет, вона має також
засоби реєстрації та доступ до \УеЬ-бібліотеки МаіЬСагі.

При виборі команди Кезоигсе Сепіег відкривається го-
ловне вікно центру ресурсів із переліком належних до
нього засобів (рис. 3.90). У лівій частині вікна розташова-
на група кнопок, що дають прямий доступ до Інтернету.
Крім того, є три великі кнопки, що відкривають доступ до
трьох основних розділів центру:

Рис. 3.90. Центр інформаційних ресурсів МаІЬСасІ
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ОУЄГУІЄ\У апгі Тиіогіаія — дані про нові можливості
МаїпСасі та доступ до електронного підручника;

(}шсЬ8ЬееІ5 апі КеГегепсе ТаЬІея — приклади і до-
відкові таблиці;

Ехіеп(1ш£ МаіЬСасІ — дані про розширення системи
(електронні книги, бібліотеку та пакети розширення).

Особливості МаІЇІСасІ-документа

У найпростішому випадку робота із системою МаіЬСао!
зводиться до підготування у вікні редагування завдання
на обчислення і встановлення форматів для результатів.
Допускається введення формул і тексту в будь-якому міс-
ці робочого документа. Кожен математичний вираз або
фрагмент тексту є блоком, під яким слід мати на увазі
обмежену ділянку у МаіпСасі-документі. З кожним бло-
ком можна працювати самостійно: переміщати, копіюва-
ти його тощо. При цьому МаІЇІСагі створює невидимі пря-
мокутники, що обмежують такі блоки.

У МаІЬСасІ-документі використовуються блоки трьох ти-
пів: обчислювальні (або математичні), текстові та графічні.

Користувач спілкується із системою Ма1;пСас1 вхід-
ною мовою, що є проміжною, математично орієнтованою
мовою візуального програмування. Вона настільки на-
ближена до звичайної математичної мови описування
обчислювальних задач, що практично не потребує їх про-
грамування. Важливо лише точно описати алгоритм роз-
в'язання задачі. Математичні записи на цій мові вико-
нуються звичайним введенням шаблонів відповідних опе-
раторів і функцій. Користувач знаходить їх на панелях
інструментів, виділяє, і вони автоматично потрапляють
на місце курсора.

Оператор — спеціальний МаіпСасІ-символ, що вказує на виконан-
ня певної операції з даними-операндами.

Такі дані можуть бути константами або змінними —
об'єктами з іменами, які містять дані певних типу і зна-
чення. Оператори вводяться як із клавіатури, так і за до-
помогою вбудованих панелей.

Функція — об'єкт вхідної мови, що має ім'я і параметри, які вказу-
ються в круглих дужках.

Ім'я МаїпСасІ-функції ототожнюється з відповідною ма-
тематичною функцією, наприклад 8іп(лг). Характерною ри-
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сою функції є повернення значення (результату обчислен-
ня функції) у відповідь на звернення до неї. Оператори та
функції використовуються для створення математичних
виразів — формул, які можуть обчислюватися в числово-
му або символьному вигляді.

Змінним можна надавати певних значень. Символ при-
своювання під час виконання числових операцій познача-
ється як «:=» (наприклад, х := 25) і під час роботи з сим-
вольним процесором як «=» (наприклад, а = с ).

Для запуску відповідного процесора з метою одержання
результату використовуються знаки «=» («дорівнює») і
«—»» («символьне дорівнює»).

На рис. 3.91, а показано, як у МаіЬСай-документі роз-
в'язується типова задача з економіки. Виділяти ділянки
штрихами користувач може, відповідно настроївши інтер-
фейс. І хоча зовнішньо ділянки ніяк не відрізняються од-
на від одної, робота в кожній із них має свої особливості.
Ділянки можуть довільно переміщуватися на будь-яке міс-
це документа.

Характерним для МатЛІСасІ є те, що і видимий на ек-
рані документ, і його роздрук подаються ідентично за
принципом ^УбД^УС. Застосування шаблонів для вве-
дення математичних виразів, які мають звичайний вигляд,
істотно полегшує роботу користувача і робить його інтер-
фейс ще більш дружнім (це особливо важливо для по-
чатківців).

Оскільки робочий документ Мат,пСасІ може бути шир-
шим від аркуша паперу, поняття сторінки є не таким
чітким, як у текстовому редакторі 'УУогсІ. Ділянки, розді-
лені вертикальними штриховими лініями, друкуються на
окремих аркушах паперу, але номер сторінки в нижній
частині вікна МаіЬСасІ не змінюється при пересуванні ві-
кна праворуч.

Вигляд робочого документа, складеного із вертикаль-
них смуг-аркушів 1, (1), 2, (2) і т. д., показано на рис. 3.91, б.
Послідовність друкування документів МаіпСаоі така: спо-
чатку друкуються згори донизу аркуші лівої смуги (у на-
шому випадку це аркуші 1 і 2), а потім знову ж таки
згори донизу — аркуші правої смуги (у нашому випад-
ку — аркуші (1) і (2)).

Аркуші правої смуги можуть бути доступні з аркушів
лівої переміщенням повзунка горизонтального прокручу-
вання вікна документа. Тому іноді «праві» аркуші нази-
вають «прихованими сторінками», їх використовують для
розміщення допоміжних обчислень або формул.
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Текстові блоки
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Математичні блоки

_____ _____________________ , ..... _____ і" ..... /-""м"1*' ,--,
ІР :- 3 кінуева сума _вклад£ 5£30)| становитиме; ;5(30) := ЗО І 1 + - І | грн;

визначити динаміку зміни 3][3б), якщо ! ІЗО := 250,300..50С{ ґрн.І

Графічний блок
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Математичні блоки

Окремо виведені на друк сторінки
МаіЬСасІ- документа

Робочий документ

б

Рис. 3.91. Приклад МаУІСасІ-документа:
а — текстові, математичні та фафічні блоки; б— складові Ма№Сас1-документа

Особливості інтерфейсу користувача МаіНСасі

Поширення МаіЬСасі значною мірою зумовлено зруч-
ним інтерфейсом користувача.

Інтерфейс користувача — сукупність засобів графічної оболонки
МаІІІСасІ, які забезпечують керування системою як із клавіатури,
так і за допомогою миші.

Інтерфейс МаШСагі створено так, щоб користувач, який
має елементарні навички роботи з \УіпсІо\У8-додатками, зміг
відразу почати тут роботу.
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Головне меню МаІИСасІ

Елементи інтерфейсу користувача МаІЬСасІ показано
на рис. 3.92 і 3.93.

Математика Символьні операції

Інструменти, спільні для всіх ̂ і

Що'І -У )
V I , $ |

Інструменти, характерні для МаіЬСагі

* 100%

1 2 3 4 5 6 7

ір» 3

Рис. 3.92. Елементи інтерфейсу користувача МаІІІСао1:
а — рядок заголовка (стандартний для всіх \Л/іпйо\^5-додатків); б — головне
меню МаКІСай; в — панель стандартних для МаїпСасі інструментів — «ТооІВаг»
(1,2 — вирівнювання ділянок, 3 — викликання вбудованих функцій,
4 — вставлення розмірності, 5 — обчислення, 6 — додання гіперпосилання,
7 — вибір об'єктів для вставлення, 8 — доступ до центру інформаційних
ресурсів); г— панель інструментів форматування («РогтаШаг»);
г— панель математичних інструментів («МаїпРаІейе»)

Верхній рядок на рис. 3.92, а — рядок заголовка. Він
відображає назву завантаженого або такого, що вводиться
з клавіатури, документа. У лівій частині рядка міститься
стандартна кнопка керування вікном, у правій — кнопка



Система Ма№Сас! та її застосування для розв'язання... 697

згортання вікна в піктограму і розгортання його на весь
екран, а також кнопка закривання системи МаіЬСасІ.

Головне меню МаШСагі (рис. 3.92, б) складається з та-
ких пунктів:

Рііе — робота з файлами, мережею Інтернет та елект-
ронною поштою;

Егііі — редагування документів;
УІЄЛУ — зміна засобів огляду і включення (виключен-

ня) елементів інтерфейсу;
Іпзегі — вставляння об'єктів та їх шаблонів (у тому

числі графіки);
Рогтаі — зміна формату (параметрів) об'єкта;
МаіЬ — керування процесом обчислень;
8утЬо1іс — вибір операцій символьного процесора;
\Ушгіо\¥ — керування вікнами системи;
Неір — робота з довідковою базою даних.
Кожен пункт головного меню має підменю зі списком

доступних і недоступних (але можливих надалі) операцій
(команд). Доступні в даний момент операції подаються
чітким шрифтом, а недоступні — шрифтом із характер-
ним затіненням.

Використання інструментальних і вбудованих
панелей МаїпСасІ

Робота з документами МаІЬСасІ не потребує обов'язко-
вого використання опцій головного меню, тому що основ-
ні з них дублюються кнопками швидкого керування, які
можна виводити на екран або прибирати з нього за допо-
могою відповідних опцій позиції Уіе\у головного меню
"^іпйо^в. Найчастіше використовуються дві панелі
(рис. 3.92, в та 3.92, г): панель інструментів «ТооІВаг» (дуб-
лює найпоширеніші команди та операції) і панель форма-
тування «ГоггааШаг» (забезпечує вибір типу, розміру шриф-
тів і засобу вирівнювання текстових коментарів).

Панель інструментів займає третій рядок вікна систе-
ми МаіЬСасІ. Вона містить кілька груп кнопок керування
у вигляді піктограм, кожна з яких дублює одну з найваж-
ливіших операцій головного меню (рис. 3.92).

Для набирання математичних знаків використовують вбу-
довані панелі (рис. 3.93), в оригіналі «Раїїеіез» — палітри.
Вони дають змогу виводити на екран заготовки — шаблони
математичних знаків (наприклад, символи арифметичних опе-
рацій, матриць, знаків інтегралів, похідних тощо).
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Рис. 3.93. Математичні інструменти Ма№Са<±
а — панель математичних інструментів («МаІпРаІейе»); 6 — панель калькулятора
(і); в — панель графіків (2);г— панель векторних і матричних операцій (3);
г— панель відношень (4); д — панель операцій математичного аналізу (5);
е — панель логічних операцій (6); є — панель програмування (7); ж — панель
грецьких літер (8); з — панель ключових слів символьних обчислень (9).
Цифри в дужках вказують номери кнопок панелі •Мат.пРаІейе», якими відкри-
ваються панелі а — з
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Кнопки виведення вбудованих панелей (рис. 3.93, а)
займають п'ятий рядок вікна МаіпСай-додатка. Вбудова-
ні панелі з'являються у вікні редагування документів при
активізації відповідних піктограм. Щоб вивести звичай-
ний чи спеціальний математичний знак або оператор, тре-
ба перемістити їх шаблон на те місце документа, на яке
вказує курсор.

Застосування системи МаІпСагі для розв'язання
прикладних задач

Як саме можна використовувати базові інструментальні
засоби МаіпСасІ, розглянемо на прикладі розв'язання за-
дачі (рис. 3.91, а).

Розв'язання будь-якої задачі в середовищі МаіНСасІ
зводиться до записування початкових умов (формул, да-
них і т. ін.) та ініціалізації обчислювального процесу.
Так, введення умов задачі передбачає записування відпо-
відних текстових коментарів (наприклад, «При початко-
вому внеску 80 грн.»), а також числових даних і формул.
Етапи розв'язання задачі нижче подано у вигляді послі-
довності кроків.

Крок 1. Введення текстового коментарю «При почат-
ковому вкладу 80 грн.»:

• установити візир (червоний хрестик) на місце вве-
дення тексту (наприклад, у верхній лівий кут екра-
на);

• перемикач мови клавіатури встановити в положен-
ня <ІЛс>.

Створити текстову ділянку, виконавши такі дії:
• у головному меню вибрати команду Іпзегі, а потім

Техі ге£іоп або одночасно натиснути на клавіші
<8пШ> та <">. Останнє надалі будемо позначати як
<8ЬШ+">. На екрані на місці введення має з'явити-
ся текстова рамка з червоною вертикальною рис-
кою — курсором введення, який свідчить про робо-
ту з редактором тексту;

• ввести текст «При початковому внеску 80 грн.»;
• клацнути курсором праворуч від ділянки введення

тексту, при цьому рамка введення текстового комен-
тарю має зникнути, а візир знову з'явиться у вигляді
червоного хрестика праворуч від введеного тексту.

Редагування тексту передбачає звичні операції: кла-
вішами керування курсором переміщують місце введен-
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ня символів; режими вставляння і заміщення символів
встановлюються клавішею <Іпзегі>; клавішами <Ве1> і
<Вас1ізрасе> стирають; відповідно виділяють, копіюють у
буфер, вставляють із буфера і т. п. Для вилучення всієї
виділеної (в рамці) текстової ділянки (блоку) треба нати-
снути на клавіші <С1;г1+В>.

Крок 2. Введення змінної «М := 5» на математичну ді-
лянку:

• перевести клавіатуру на англійську мову;
• установити необхідний розмір математичних симво-

лів, із якими працюватиме редактор формул, напри-
клад 12 пунктів (рис. 3.92, панель інструментів фор-
матування);

• набрати на клавіатурі «К := 5» (при цьому слід вво-
дити не окремий знак рівності, а двокрапку і знак
«дорівнює», що еквівалентні знаку надавання зна-
чення) і натиснути на клавішу <Еп1ег>, якщо така
ділянка перебуватиме під поточною ділянкою, і
<ТаЬ>, якщо математична ділянка буде праворуч від
активної (як на рис. 3.91, а).

Введення змінних на математичній ділянці має свої
особливості:

• курсор у редакторі формул має вигляд синього кута,
що охоплює введений символ («І» або «_|»), а вся ді-
лянка введення обводиться рамкою;

• редагуються записи редактором формул стандартно
(за аналогією з ^опі);

• вилучають виділений блок змінної натисканням на
клавіші <С1;г1+В>.

Якщо блок змінної «М :=5» і блок текстового комента-
рю «При початковому вкладі 80 грн.» розташовано не на
одній горизонталі, то їх можна вирівняти двома способами:

Спосіб 1 (вручну):
• виділити один із цих блоків (клацнути по ньому ми-

шею);
• установити курсор миші на рамку виділеної ділян-

ки (курсор має форму кисті руки);
• не відпускаючи лівої клавіші миші, перетягнути блок

на потрібне місце.
Спосіб 2 (автоматичний):
• виділити блоки, що орієнтовно розміщені на одній

горизонталі;
• клацнути мишею на кнопці 1 вирівнювання ділянок

панелі інструментів (рис. 3.92, в). Шсля цього виділені
блоки вишикуються на одному горизонтальному рівні.
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За аналогією можна виконувати вертикальне вирівнюван-
ня, при цьому має використовуватися кнопка 2 (рис. 3.92, в).

Крок 3. Введення текстових і математичних ділянок —
«років збереження» і «відсотку річних», «Р := 3», «кінце-
ва сума вкладу 8(80)», «становитиме» — здійснюється ана-
логічно крокам 1 і 2.

Крок 4. Введення формули

5(50):= 50 1 +

Введення формул практично нічим не відрізняється
від введення змінних, проте тут є певні особливості, пов'я-
зані з виділенням місця введення поточного символу. По-
слідовність введення може бути такою:

Введені символи: Результат введення:
«8» 8]
<8ЬШ+ : > 8:= •]
«80» 8:=80І
«80. (» 8:=80. (•]
«1+Р/100ГК» Кінцева формула.
Натиснути на клавішу <ТаЬ>.
Варто звертати увагу на позицію синього кута, що вка-

зує місце введення поточного символу. Він може охоплю-
вати як один елемент формули, так і їх групу. Символ
«•її» вказує на позицію наступного символу. Для прак-
тичного освоєння роботи з покажчиком потрібно виділити
наведену вище формулу (клацнути по ній мишею). Далі,
натискуючи на клавіші керування курсором і на клавішу
пробілу, треба переконатися у зміні ділянок, які охоплює
курсор у вигляді синього кута.

Крок 5. Введення коментарів «Визначити динаміку змі-
ни 8(80), якщо» і «грн.» на відповідні текстові ділянки
(рис. 3.91, а) здійснюється аналогічно кроку 1.

Крок 6. Задання параметра 80 як дискретного аргу-
менту.

Для того щоб обчислити вираз при даному діапазоні
значень, необхідно визначити дискретний аргумент. Для
цього слід установити курсор (червоний хрестик) на місце
введення параметра 80 (рис. 3.91, а) і ввести з клавіатури:

• «80:=250» (встановлення початкового значення па-
раметра 80);

• «,300» (встановлення наступного за початковим зна-
ченням числа у вибраному діапазоні зміни дискрет-
ного аргументу);
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• «;» (введення «крапки з комою», після чого на місці
введення з'являться дві горизонтальні крапки);

• « 500» (встановлення кінцевого значення параметра 80).
Крок 7. Побудова таблиці динаміки зміни початкового

вкладу і кінцевої суми: ввести «80» і знак « = ». Таким
чином під місцем введення буде сформовано колонку із
шістьма значеннями параметра 80 (рис. 3.91, а).

Аналогічно після введення 8(80)= одержимо одноймен-
ну колонку з розрахунком динаміки зміни кінцевої суми
вкладу в межах заданого діапазону.

Крок 8. Побудова графіка зміни кінцевої суми вкладу.
• встановити візир на місце, де буде графік;
• викликати панель графіків (рис. 3.93, в). Зазначені

дві дії можуть бути замінені виконанням таких
команд із головного меню: Іпзегі, СгарЬ, Х-¥ Ріоі;

• на панелі інструментів вибрати графік типу Х-У Ріоі
(на місці візира з'явитися шаблон для побудови ви-
браного типу графіка);

• на автоматично виділеному місці шаблона (внизу гра-
фічної області) ввести «80»;

• виділити за допомогою миші наступне місце введен-
ня (на осі У) і ввести з клавіатури «8(80)», після
чого клацнути мишею поза графічною ділянкою. На
місці шаблона має з'явитися відповідний графік (гра-
фічна ділянка в прикладі МаІпСасІ-документа на
рис. 3.91, а).

Крок 9. Перегляд діапазонів зміни вхідних і вихідних
параметрів досліджуваної функції 8(80).

Для контролю цих параметрів досить клацнути ми-
шею на графічній ділянці. При цьому на екрані буде виді-
лена вся графічна ділянка. На осі X указано граничні зна-
чення аргументу 80, а на осі У — відповідні значення функ-
ції 8(80). Ці значення виділено з обох боків кутами, які
можуть бути змінені користувачем.

Крок 10. Редагування графіка.
МаІлСай дає змогу одержати різні варіанти графіка. Для

переходу в режим редагування необхідно двічі клацнути
мишею на графічній ділянці, внаслідок чого на екран ви-
кликається діалогове вікно «Форматування поточного Х-У
графіка» («ГоппаШп£ СштепНу Зеїесіесі Х-У Ріоі»).
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