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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Інтерфейс Windows XP. Робочий стіл. Панель задач. Вікна папок.
Основні компоненти діалогових вікон. Програма Провідник
(Windows Explorer). Робота з файлами, папками та ярликами.

Мета роботи:
 набути основних навичок роботи з вікнами;
 ознайомитися зі складовими частинами графічного інтерфейсу
Windows XP;
 отримати навики роботи з програмою Провідник (Windows
Explorer);
 навчитись користуватись цією програмою для огляду файлової
системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками, ярликами
та групами названих об’єктів.
Завдання та хід роботи
Завдання 1:
1.1. Ввімкніть комп'ютер.
Після завантаження операційної системи Windows XP, на екрані
монітора з'явиться головне вікно, яке називають робочим столом. На
робочому столі можуть знаходитися кілька піктограм: Мій комп’ютер,
Корзина, Мережеве оточення та ін., які користувач може усунути з
екрана, перемістити в інші папки, а також установити будь-які свої
значки.
Якщо двічі натиснути (клацнути) ліву кнопку маніпулятора миші на
цих піктограмах, їх можна перетворити у вікна папок з документами, або
запустити відповідну програму.
1.2. Двічі клацніть на піктограмі Мій комп’ютер. Відкриється
вікно папки Мій комп’ютер. Аналогічно двічі клацніть на піктограмі
Total (Windows) Commander. В результаті виконання даної дії
запуститься програма Total Commander, яка є оболонкою операційної
системи Windows.
Горизонтальна лінійка внизу екрана називається панеллю задач. На
панелі задач розташовуються піктограми всіх відкритих вікон, а також
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індикатор перемикання мови клавіатури, годинник, а за наявності звукової
карти – значок регулятора звуку. Наявність панелі задач дозволяє завжди
бачити, які вікна відкриті, а також дає можливість натискуванням
піктограм вікон швидко переходити з одного вікна до іншого. Як тільки
будуть натиснуті піктограми будь-якого вікна, воно стає активним.
1.3. Зверніть увагу, що на панелі задач наразі знаходиться дві
піктограми: Мій комп’ютер і Total Commander. Почергово натискаючи
піктограми активізуйте вікно з відповідною назвою.
Крім того на панелі задач постійно розташована кнопка Пуск, за
допомогою якої відкривається Головне меню операційної системи. З
натискання цієї кнопки починається робота в середовищі Windows XP.
1.4. Натисніть кнопку Пуск. Роздивіться, які пункти містить
головне меню Windows XP.
Мої документи. Відкриває швидкий доступ до папки Мої
Документи, відведеної для зберігання користувацьких документів;
Мої малюнки;
Моя музика;
Мій комп’ютер. Відкриває вікно Мій Комп’ютер, за допомогою
якого можна отримати доступ до дискових і системних ресурсів
комп’ютера;
Панель управління. Відкриває доступ до Панелі управління, яка
дозволяє змінювати глобальні налаштування операційної системи;
Довідка і підтримка. За допомогою цього значка ви можете
відкрити вікно Центр довідки і підтримки і скористатися інтерактивною
довідковою системою Windows.
Пошук. Відкриває вікно Результати пошуку інтегрованої у
Windows пошукової системи;
Виконати... Відкриває вікно Запуск програми, яке дозволяє задавати
Windows різні системні команди „вручну”.
У самій нижній частині Головного меню розміщені дві кнопки:
Вихід із системи, натиснувши яку ви можете завершити поточний сеанс
роботи з Windows, і Завершення роботи – дозволяє вийти із системи і
виключити комп’ютер.
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Для того щоб отримати доступ до встановлених на диску
прикладних і системних програм, необхідно підвести курсор до значка Усі
програми, розміщеного у нижній частині Головного меню, і затримати
його на декілька секунд. На екрані відкриється додаткове меню, в якому
будуть розміщені значки програм і програмних груп, останні помічені
характерною чорною стрілкою справа. Розмістивши курсор на значку
програмної групи, ви отримуєте доступ вміст даної програмної групи. Це
меню містить групу програм Стандартні.
1.5. Натисніть кнопку Пуск. Виберіть команду Пошук. З переліку
„Що ви хочете знайти?” виберіть опцію Файли і папки. З'являється
діалогове вікно, в якому знаходиться три рядки, які потрібно заповнити і
три додаткові запити, що звужують коло пошуку. Щоб знайти
потрібний файл чи папку, потрібно вказати у відповідному рядку назву
або частину назви шуканого об’єкта і диск на якому ви хочете
здійснювати пошук, можна вказати слова або фразу, яка знаходиться у
шуканому файлі.
Розглянемо детальніше структуру типового вікна. Вікно вміщує
рядок заголовка, у якому виводиться ім'я папки. Ліворуч від імені
знаходиться кнопка-піктограма, при натискуванні на яку відкривається
системне меню управління вікном. Це меню використовують у випадку,
коли користувач бажає управляти вікном за допомогою клавіатури. При
роботі з мишею це меню звичайно не використовують.
У правій частині рядка заголовка розміщені три кнопки управління
вікном
. Кнопка Згорнути
дозволяє згорнути вікно в
піктограму, розташовану на панелі задач. Для відкриття вікна досить
клацнути по цій піктограмі мишею.
Кнопка Розгорнути чи Відновити
може виконувати дві функції.
В разі її натискання вікно розкривається на весь екран, а кнопка набирає
зменшеного вигляду. Якщо тепер клацнути по ній мишею, то вікно набере
початкового вигляду.
Кнопка Закрити

забезпечує повне закриття вікна.

1.6. Активізуйте вікно Мій комп’ютер. Натисніть кнопку
Згорнути. Вікно згорнулося в піктограму на панелі задач. Клацніть на цій
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піктограмі лівою клавішею миші – вікно папки знов відкриється.
Розгорніть за допомогою середньої кнопки вікно на весь екран, і
повторним натисканням на неї поверніться до попередніх розмірів.
Закрийте вікно за допомогою крайньої правої кнопки.
Для зміни розмірів вікна і зміни його положення на робочому столі
можна скористатися мишею чи клавіатурою. Суміщаючи вказівник миші з
межею вікна або кутом (до появи подвійних стрілок), натискуючи і
утримуючи в такому стані ліву кнопку миші, можна змінювати розміри
вікна. Те саме можна виконати за допомогою системного меню вікна. Для
цього необхідно відкрити меню, вибрати рядок Розмір і натиснути
клавішу Enter на клавіатурі. У вікні з’являться дві перехрещені подвійні
стрілки. Використовуючи клавіші управління курсором, можна змінити
положення вибраної межі вікна, після чого потрібно знову натиснути
клавішу Enter.
1.7. Підведіть вказівник миші до кута вікна, з’явиться
двонапрямлена стрілка . Натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її
пересувайте мишу у довільному напрямку. Подивіться, як змінюється
розмір вікна. Здійсніть зміну розміру вікна за допомогою системного
меню вікна.
1.8. Зменшіть вікно так, щоб всі об'єкти, які є на робочому полі
вікна не помістилися в рамки. В такому випадку справа або знизу
з'являється лінійка прокрутки. Перегляньте всі об'єкти, клацаючи
мишкою по стрілках на лінії прокрутки.
Переміщення вікна на робочому столі здійснюється таким чином:
1.9. Сумістіть вказівник миші з полем рядка заголовка вікна і
натисніть ліву кнопку миші. Не відпускаючи кнопку, перемістіть вікно у
потрібне місце. Відпустіть ліву кнопку миші.
Той самий результат можна отримати, використовуючи команду
Перемістити системного меню вікна, а також клавіші управління
курсором.
Нижче рядка заголовка розміщується рядок меню. Для конкретних
програм у цьому рядку можуть бути набагато більше пунктів, але ці
чотири – File (Файл), Edit (Правка), View (Вигляд), Help (Довідка) –
присутні завжди.
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Меню File(Файл) використовують для роботи з дисками, папками,
файлами та ярликами. Залежно від типу вибраного об'єкта, перелік команд
цього меню може змінюватися.
Меню Edit (Правка) найчастіше використовують для виділення
об'єктів вікна, копіювання, вирізання та вставляння їх через буфер обміну,
а також іншого редагування.
Меню View (Вигляд) призначено для зміни параметрів перегляду
інформації у вікні. Наприклад, команда Список дозволяє розмістити
значки об'єктів та їх імена у вигляді списку. При виборі рядка Таблиця,
крім списку об'єктів, виводиться повна інформація про них, наприклад:
тип, розмір, дата останньої зміни та ін.
1.10. Відкрийте вікно Мій комп’ютер. Змініть вигляд вікна,
використовуючи меню View (Вигляд). Для цього по черзі задавайте
команди Ескізи сторінок, Плитка, Значки, Список, Таблиця.
Рядок Впорядкувати значки використовують для сортування
об'єктів за іменами, типом, розміром, вільним простором (для дисків),
часу створення (зміни).
Меню Help (Довідка) використовують для отримання довідкової
інформації.
Взагалі у Windows XP існує 4 типи меню: головне меню, випадаюче
меню, підменю і контекстне меню. Для вибору команди меню треба
клацнути мишкою на потрібній команді, або одночасно натиснути
клавішу Alt і підкреслену букву в назві команди (так звану «гарячу
клавішу»). Випадаючим меню називають таке меню, яке з'являється при
виборі команди головного меню. В деяких випадках вибір команди із
одного меню викликає за собою появу підменю, яке містить більш
специфічний набір команд. Якщо підвести вказівник мишки до команди
меню, яка містить підменю, то воно автоматично з’явиться поряд з
основним меню. Для вибору команди із підменю слід переміщати
вказівник мишки строго горизонтально вправо. Коли вказівник опиниться
на підменю, треба переміщати його вверх або вниз до вибору потрібної
команди.
1.11. Відкрийте підменю View (Вигляд). Підведіть вказівник мишки
до опції Впорядкувати значки і у випадаючому меню по черзі виберіть
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опції сортування об’єктів за типом, за розміром, за вільним місцем (або
за датою зміни).
У Windows XP використовують такі спеціальні позначки в меню:
 – дана опція є активна, з відділу в меню може бути активною лише
одна опція;
► – в цієї опції є підменю;
... – ця опція викликає діалогове вікно.
Під стрічкою меню знаходиться стандартна панель інструментів. На
панелі є кнопки управління, які дублюють основні команди меню.
Натиснення кнопки забезпечує виконання відповідної команди без
відкриття меню.
1.12. Підведіть вказівник мишки до піктограм на панелі
інструментів і переміщайте його поволі під кнопками так, щоб спливали
підказки про призначення кнопок. Змініть вигляд вікна користуючись
кнопкою Вигляд панелі інструментів: Ескізи сторінок, Плитка, Значки,
Список, Таблиця.
Внизу вікна розміщено рядок стану. У ньому виводиться інформація
про об'єкти, розташовані у вікні та довідкова інформація про вибрану
команду меню. Ця інформація виводиться автоматично, як тільки
вказівник миші суміщається з рядком меню.
Для представлення об'єктів у Windows використовують значки
(піктограми). Вони присутні скрізь — на робочому столі, в Головному
вікні, а також у будь-якому іншому відкритому вікні. За виглядом значка
майже завжди можна визначити тип об'єкта, який він представляє. Деякі
значки є стандартними, наприклад ті, які представляють диски, папки,
деякі типи документів:

– значок диска;

— значок папки;

—

значок текстового документа;
— значок програми та ін.
Діалогові вікна – це спеціальні вікна, які з’являються на екрані в тих
випадках, коли програмі потрібна додаткова інформація, щоб завершити
викликану операцію. В цих вікнах слід дати відповідь на запитання, щоб
система знала як реагувати на певну ситуацію. Часто вистачає натиснути
командні кнопки Ok (Так) або Cancel (Відміна). Але є ще такі засоби як
Прапорець, Перемикач, Стрічка вводу, Лічильник, Список, Повзунок.
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Прапорець . Такі елементи використовують для вибору параметрів
або установки відповідних режимів роботи. У вікнах такі елементи
управління подані маленькими квадратними віконцями. Прапорці
вважаються встановленими, якщо у віконцях установлено значок .
Перемикач
. Такий елемент схожий на попередній, але із
запропонованого списку параметрів потрібно вибрати тільки один з них.
Лічильник
. Елемент являє собою віконце, у якому
відображаються конкретні числові значення параметра та дві кнопки
управління. Одне клацання по кнопці призводить до збільшення числа на
деяке дискретне значення. Другу кнопку використовують для зменшення
значення параметрів. Якщо клацнути мишею по віконцю, то значення
параметра може бути задано безпосередньо за допомогою клавіатури.
Список. Використовують відкриті списки і списки, які
розкриваються. У відкритому списку елемент вибирають за допомогою
смуги прокрутки. Для роботи зі списком, який відкривається, спочатку
його потрібно відкрити, клацнувши мишею по кнопці.
Рядок введення використовують для введення текстової інформації
за допомогою клавіатури. Перед початком роботи необхідно клацнути
мишею по області введення. Після появи у віконці текстового курсору,
можна починати введення інформації.
Елемент типу Повзунок використовують для зміни значення деякого
параметра у відповідному інтервалі. Положення повзунка змінюється за
допомогою миші методом перетягування.
Важлива особливість інтерфейсу – наявність так званого
контекстного меню. Відкривається це меню натискуванням правої
кнопки миші. Зміст контекстного меню залежить від положення
вказівника миші у відкритих вікнах чи головному вікні системи (робочому
столі). Використання меню прискорює процес роботи з об'єктами,
оскільки користувач звільняється від необхідності шукати команди у
меню вікон. Інколи натискування правої кнопки призводить до появи
напису What's This? (Що це?). Це говорить про те, що в цьому місці ніякі
дії не передбачені і ви можете отримати довідку про те, що знаходиться
під вказівкою миші. Для цього необхідно сумістити вказівку миші з полем
цього напису і натиснути ліву кнопку миші.
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1.13. Почергово підводьте вказівник мишки до робочого столу,
панелі задач, робочого поля вікна, піктограм на робочому столі і
натискайте праву кнопку мишки. Зверніть увагу на те, що в кожному
випадку, меню, яке з’являється має різні опції. Прогляньте за допомогою
контекстного меню, які дії можна виконувати з різними об'єктами
Windows XP.
Для того, щоб запустити програму слід натиснути кнопку Пуск на
панелі задач. В головному меню вибрати пункт Усі програми, і у
випадаючому меню активізувати необхідний пункт.
1.14. Запустіть програму Notepad (Блокнот) з підменю
Стандартні. Спробуйте закрити дане віконечко за допомогою
одночасного натискання комбінації клавіш Alt+F4. Запустіть програму
Paint з підменю Стандартні. Закрийте віконечко довільним способом.

Програма Провідник (Windows Explorer).
Робота з файлами, папками та ярликами.
Теоретичні відомості
Програма Провідник (Windows Explorer) використовується для
перегляду та переміщення по файловій системі і виконання дій з
об’єктами, які входять до згаданої файлової системи.
Програму можна завантажити такими способами:
1) з головного меню Windows XP (Пуск  Усі програми 
Стандартні  Провідник)
2) вибором опції Провідник (Explore) з контекстного меню папки
(для цього потрібно на виділеній папці натиснути праву клавішу мишки);
3) за допомогою ярлика програми, який може бути винесений на
робочий стіл (desktop);
4) за допомогою контекстного меню кнопки Пуск або піктограми
Мій комп’ютер.
Після запуску відкривається вікно програми, яке складається з двох
частин:
 дерева папок (ліворуч);
 робочого поля, яке містить зміст активної папки (праворуч)
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Додатково можна ввімкнути/вимкнути панель інструментів та рядок
стану.
Дерево папок дає змогу переглядати вміст папок, відкривати папки і
виконувати дії над об’єктами, які містяться у папці: завантажувати
програми, переміщувати, копіювати файли, папки, ярлики тощо.
Зауваження: Ярлик (Shortcut) – це не самостійний об’єкт Windows,
а лише відображення якогось об’єкта (файлу, папки). Цей значок дає
можливість полегшити доступ до потрібного об’єкта, дозволяє
пришвидшувати роботу користувача. Двічі клацнути лівою кнопкою миші
– означає те ж саме, що і двічі клацнути по значку потрібного об’єкта,
тобто така дія відкриває сам об’єкт.
Перед назвою папки у дереві може стояти позначка , . Позначка
означає, що папка закрита і у ній є інші папки (підпапки), позначка –
папка відкрита. Відсутність цих позначок свідчить про те, що папка або
порожня, або містить лише файли. Щоб відкрити або закрити папку,
достатньо один раз натиснути ліву клавішу миші, навівши вказівник на
позначку.
Переміщувати, копіювати, вилучати можна один об’єкт або групу
об’єктів. Групу можна утворити, виділяючи об’єкти у режимі натиснутої
клавіші Ctrl.
Для виділення об’єктів від першого до заданого, достатньо виділити
останній у режимі натиснутої клавіші Shift.
Виділити всі об’єкти можна натиснувши комбінацію клавіш Ctrl +А.
Виділення групи об’єктів можна також виконати за допомогою
мишки. Для цього в режимі натиснутої лівої клавіші описують,
перетягуючи мишку, деяку умовну область, до якої входять потрібні
об’єкти.
Копіювати чи переміщати об’єкти можна такими способами:
1. Використовуючи головне меню програми;
2. За допомогою панелі інструментів;
3. За допомогою комбінації клавіш;
Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які використовуються у
більшості програмних продуктів, які функціонують у середовищі
Windows:
 Ctrl +X – забрати виділені об’єкти в буфер обміну;
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 Ctrl +C – скопіювати виділені об’єкти в буфер обміну;
 Ctrl +V – вставити зміст буфера у потрібне місце.
4. Використовуючи контекстне меню (це меню відкривається
при натисканні правої клавіші мишки на потрібному об’єкті (файлі,
папці тощо));
Зауваження: перераховані чотири способи виконуються із
застосуванням т.з. “буфера обміну”, тобто ділянки оперативної пам’яті,
призначеної для обміну інформацією всередині програми та між
програмами.
5. Методом перетягування об’єктів.
Зауваження: для виконання дій над об’єктами способом
перетягування варто попередньо відкрити вікна двох папок, одне з яких
слугуватиме джерелом інформації, а друге – місцем призначення.
Завдання 2:
2.1. Завантажте програму Провідник (Windows Explorer).
Виконайте дію кількома відомими Вам способами (див. теоретичні
відомості), перед завантаженням іншим способом попередньо закрийте
вікно відкритої програми Провідник.
2.2. Ознайомтесь з вікном програми. У рядку меню програми
містяться наступні підпункти: Файл (File), Правка (Edit), Вид (View).
По черзі активізуйте опції меню Провідник:
File (Файл) – Створити (New), Створити Ярлик (Create Shortcut),
Знищити (Delete), Перейменувати (Rename), Властивості (Properties ),
Закрити (Close);
Edit (Правка) – Відмінити видалення (Undo), Вирізати (Cut),
Копіювати (Copy), Вставити (Paste), Вставити Ярлик (Paste Shortcut),
Виділити все (Select All), Інвертувати виділення (Invert Selection).
View (Вид)– Панель Інструментів (Toolbars), Рядок стану (Status
Bar), Великі значки [Ескізи сторінок, Плитка] (Large Icons), Дрібні значки
[Значки] (Small Icons), Список (List), Таблиця (Details), Впорядкувати
значки (Arrange Icons), Обновити (Refresh).
Панель інструментів містить такі піктограми :
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”перехід на одну дію назад”, ”перехід на одну дію вперед”, ”перехід
на один рівень вгору”, ”пошук”, ”виключення/включення дерева папок”,
”вигляд правої панелі”. Ознайомтесь з кнопками ”виключення/включення
дерева папок”, ”вигляд правої панелі”, вибираючи по черзі кожен пункт
випадаючого меню.
2.3.Створіть у власній папці підпапку з назвою “Lab1”.
Вказане можна зробити наступними способами:
а) Файл (File)  Створити (New)  Папку (Folder).
Чи утворився значок нової папки у потрібному місці? Якщо так, то
введіть назву папки.
б) У правому вікні програми (де знаходиться інформація про папку
студента) викликати контекстне меню і вибрати пункти Створити (New)
 Папку (Folder).
Чи утворився значок нової папки у потрібному місці? Якщо так, то
введіть назву папки.
2.4. У папці Lab1 створіть папку Papka1. У Papka1 створіть
текстовий файл, в який запишіть Ваші біографічні дані (дуже коротко).
Для цього відкрийте контекстне меню (на правій панелі) і виберіть
послідовно Створити (New)  Текстовий документ (Text Document). У
вікні папки ”Papka1” з’явиться значок новоствореного файлу, ім’я якого
потрібно змінити (не забувайте про розширення, тобто .txt). Після того, як
Ви назвете файл, відкрийте його. Яка програма буде працювати з цим
файлом?
2.5. Створіть у своїх робочих папках ярлик папки ”Papka1”.
Таку дію можна зробити декількома способами, опишемо один із
них.
У своїй робочій папці виділіть “Papka1”, викличте контекстне меню і
виберіть команду Створити ярлик (Create Shortcut). У вікні утворився
значок папки з символом  у лівому нижньому кутку. Цією дією ви
створите ярлик у своїй папці. Якщо вам відомий інший спосіб, можна
застосувати його і пояснити.
2.6. Створіть папку ”Papka2”. Перемістіть папку ”Papka2” у
папку ”Papka1” за допомогою перетягування правою кнопкою мишки.
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Перемістіть папку ”Papka2” з папки ”Papka1” у робочу папку за
допомогою перетягування лівою кнопкою мишки.
Перше переміщення необхідно проводити з лівої панелі на праву,
друге – з правої на ліву накладаючи піктограму папки ”Papka2” на
піктограму робочої папки студента.
2.7. Скопіюйте папку ”Papka2” у папку ”Papka1” за допомогою
перетягування правою кнопкою мишки, а файл ?.txt (створений у пункті
2.4) у папку ”Papka2” за допомогою перетягування лівою кнопкою мишки
(пам’ятаючи, що при цьому потрібно одночасно тримати натиснутою
кнопку Ctrl).
Файл необхідно копіювати з правої панелі на ліву, накладаючи
піктограму файлу на піктограму необхідної папки.
2.8. Створіть у папці Lab1 ще одну папку, з назвою “Selection”.
2.9. До створеної папки скопіюйте усі файли з розширенням .fn9 з
папки Lexicon на диску C:.
Для виконання вказаного пункту роботи необхідно розкрити папки,
у яких є файли з розширенням .fn9, виділити їх і копіювати по-одному,
або виділяючи лівою клавішею миші в режимі натиснутої клавіші Ctrl,
сформувати групу і копіювати одним із розглянутих у п. 2.6. способом.
2.10. Для всіх файлів папки “Selection” виконайте по черзі операції
копіювання та перенесення у новостворену папку „CopySelection”.
Для виконання таких дій треба об’єднати вказані файли в групу,
тобто виділити їх. В ході виконання даної операції використайте різні
способи виділення декількох файлів в групу [1) виділення в режимі
натиснутої клавіші Ctrl, потім Shift, 2) виділення лише за допомогою
лівої клавіші мишки, 3) виділення за допомогою комбінації клавіш
Ctrl+A].
2.11. Закрийте всі відкриті вікна та завершіть сеанс роботи з
Windows.
Для завершення роботи у Windows XP потрібно скористатися
командою головного меню Завершення роботи. При виборі команди
Завершення роботи відкривається діалогове вікно, в якому користувачу
пропонується на вибір кілька альтернатив. Можна відмовитися від
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виконання команди, для чого необхідно натиснути клавішу Esc або
клацнути мишею на кнопці Відміна. Для вимкнення комп'ютера потрібно
вибрати у вікні рядок Завершення роботи і клацнути мишею на кнопці
Ок. У нових модифікаціях комп’ютера цього достатньо, щоб машина
самостійно вимкнулася, у старіших – вимкнути живлення комп'ютера
натиснувши кнопку Power.
Потрібно відмітити, що правильне вимкнення (перезавантаження)
комп'ютера використанням команди Завершення роботи забезпечує
збереження поточної конфігурації комп'ютера і виключає випадкову
втрату бажаної інформації, що не гарантується за іншим способом
вимкнення комп'ютера.
Контрольні питання
Відповіді на контрольні запитання студенти дають письмово згідно з
вимогами викладача.
1. Елементи робочого стола Windows XP.
2. Які функції виконує меню Пуск?
3. Якими способами можна змінити розміри вікна?
4. Що буде, якщо клацнути правою кнопкою миші на об'єкті?
5. Як зробити вікно активним?
6. Як запустити програму?
7. Як закрити програму?
8. Як визначити, чи команда меню містить підменю?
9. Як визначити призначення кнопки на панелі інструментів?
10. Для чого призначена панель задач?
11. Що таке контекстне меню?
12. Як знайти потрібний файл?
13. Опишіть призначення та основні прийоми роботи з програмою
Провідник (Explorer).
14. Дайте визначення та вкажіть можливі способи використання
буфера обміну.
15. Дайте визначення та опишіть можливе використання ярликів.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
Командна оболонка Total Commander.
Програма архівації файлів WinRar.
Мета роботи:
 навчитися користуватися програмою Total Commander для огляду
файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками та
їхніми групами;
 навчитися працювати з архіваторами;
Теоретичні відомості
Total Commander – це програма для виконання дій над об'єктами
файлової системи за допомогою вікон двох папок (зокрема, дисків), одне з
яких є активним (Віддавачем), а друге – пасивним (Приймачем) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Вікно програми Total Commander.
За допомогою Total Commander особливо зручно:
 здійснювати пошук папок і файлів;
 упорядковувати назви файлів і папок;
 переглядати файли (функціональна клавіша F3);
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 створювати (Shift + F4) і редагувати (функціональна клавіша F4)
текстові файли;
 копіювати файли і папки (функціональна клавіша F5);
 переміщати та перейменовувати файли і папки (функціональна клавіша
F6);
 створювати папку (функціональна клавіша F7);
 видаляти об'єкти (функціональна клавіша F8);
 архівувати, розархівовувати файли;
 запускати програми на виконання тощо.
Архів – це файл, куди у стиснутому (у три-десять разів) вигляді
поміщають інші файли. Для архівування файлів використовують
програми-архіватори Arj, Rar, WinRar, WinZip тощо.
Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клацнути мишею на
її значку або ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно
програми аналогічно вікну папки Windows.
Архіватор працює в режимі управління файлами або архівами. При
завантаженні WinRar активним є режим управління файлами. Для входу в
режим управління архівами потрібно двічі клацнути на імені архіву,
знаходячись в режимі управління файлами.
В робочій області вікна (рис. 2.2) відображається вміст поточної
папки (в режимі управління файлами) або вміст архіву (в режимі
управління архівами).

Рис. 2.2. Вікно програми WinRar.
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Для кожного файлу відображається ім'я, розмір, тип і дата його
зміни, а для файлів в архіві додається ще і розмір після архівації.
Для переходу в батьківську папку потрібно двічі клацнути на папці,
позначеній двокрапкою (..) або натискати на клавішу <BackSpace>.
Для архівації файлів необхідно виконати наступне:
1. Завантажити WinRar. В робочій області вікна відображається
список файлів і папок поточної папки.
Стиснення інформації
2.Перейти в папку, в якій знаходяться файли для архівації. Для зміни
поточного диска використовується список дисків на панелі інструментів
або кнопка «Диск» в рядку стану.
3.Виділити файли і папки, які потрібно заархівувати.
4.Виконати команду меню Команди / Додати файли до архіву або
клацнути на кнопці <Додати> на панелі інструментів.
5.В діалоговому вікні, що з'явилося, Ім'я і параметри архіву ввести
ім'я архіву або підтвердити ім'я, запропоноване за умовчанням. Діалогове
вікно дозволяє ввести також такі параметри, як:
- Формат архіву (RAR або ZIP);
- Метод стиснення із списку, що розкривається (Без стиснення,
Швидкісний, Швидкий, Звичайний, Хороший або Найкращий).
Наступні параметри підтримують тільки архіви RAR:
- Розмір словника із списку, що розкривається. Якщо об'єм
oпeративной пам'яті комп'ютера 16 Мб, то розмір словника вибирається
256 Кб, якщо – 32 Мб і більше, то – 1024 Кб;
- Розмір тому в байтах із списку, що розкривається. Зазвичай
використовується для збереження великого архіву на декількох дискетах
(перший том має розширення .rar, наступні – .r00, .r01, .r02 (у Windows
XP *.part1.rar, *.part2.rar …) і т.д.
- Метод оновлення із списку, що розкривається. (Додати з заміною
файлів, Додати з оновленням файлів або Відновити існуючі файли);
- Параметри архівації зі списку;
- Видалити файли після архівації;
- Створити SFX-арxів (архів, що сам розпаковується у вигляді exeфайлу, для розархівування якого не потрібно додаткових програм);
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- Створити безперервний архів (всі виділені файли представляються
одним архівним файлом);
- Мультимедіа-стиснення (архівуються повнокольорові графічні bmpфайли і звукові wav-файли) тощо;
- Параметри резервного копіювання.
6. Після введення потрібних параметрів клацнути на кнопці «ОК».
Під час архівації відображається вікно із статистикою, після
архівації – архівний файл, що є поточним виділеним файлом.
Перед архівацією файлів можна оцінити передбачуваний ступінь їх
стиснення. Для цього потрібно після виділення файлів виконати команду
Операції / Показати інформацію / Оцінити або клацнути на кнопці
<Інфо> на панелі інструментів. У розділі «Передбачуваний ступінь
стиснення» вікна, що з'явилося, відображається інформація про те
наскільки буде стиснутий виділений файл і час його архівації.
Для витягання файлів з архіву необхідно виконати наступне:
1.Відкрити архів в середовищі WinRar, клацнувши двічі на файлі
архіву в середовищі Windows або в середовищі WinRar.
2.Виділити файли і папки, які необхідно витягнути.
3.Виконати команду Команди / Витягти файли з архіву або
клацнути на кнопці «Витягти» на панелі інструментів (витягання файлів
виконується в поточну папку).
Щоб витягнути файли в потрібну папку, треба виконати команду
Команди / Витягти в іншу папку або клацнути на кнопці <Витягти в>.
В діалоговому вікні, що з'явилося, вказати папку і клацнути на кнопці
<ОК>.
Під час витягання відображається вікно із статистикою. У разі
виникнення помилок з'явиться вікно діагностичних повідомлень.
Завдання та хід роботи
1. Завантажити Total Commander.
2. На лівій панелі активізувати робочий диск групи. Вибрати
необхідний диск за допомогою вказівника миші або комбінації клавіш
Alt+F1.
3. Відкрити власну папку і знищити файли, скопійовані у попередній
роботі. Для цього потрібно виділити файли з розширенням .fn9,
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натиснути клавішу F8 і підтвердити дію, вибравши мишкою пункт <Так>
або натиснувши клавішу <Enter>. Виділи декілька файлів у Total
Commander можна такими способами:
 відмітити необхідні файли правою клавішею мишки;
 відмітити необхідні файли клавішею <Insert>;
 натиснути на цифровій клавіатурі клавішу <> і у рядку шаблонів
задати необхідний шаблон файлів, які потрібно виділити (у нашому
випадку *.fn9).
4. У власній папці створити папку Lab2. Вибрати мишею відповідну
опцію рядка функціонального меню або натиснути клавішу F7 на
клавіатурі; у вікні, що з’явилося написати ім’я папки).
5. Знайти на диску С: (на правій панелі) файл a.bat. Перейти на диск
С: (вибрати необхідний диск за допомогою вказівника миші або
комбінації клавіш Alt+F2; вибрати із пункту головного меню Дії опцію
Пошук файлів... або натиснути комбінацію клавіш Alt+F7; у відповідному
рядку задати ім’я шуканого файлу.
6. Скопіювати вибраний файл у створену папку. На одній панелі
відкрити папку, у яку необхідно скопіювати файл; на іншій – виділити
файл a.bat; вибрати мишею відповідну опцію рядка функціонального
меню або натиснути клавішу F5 на клавіатурі.
7. Перейменувати файл a.bat у папці Lab2. Виділити файл, вибрати
мишею відповідну опцію рядка функціонального меню або натиснути
клавішу F6 на клавіатурі; у відповідному рядку написати нове ім’я файлу
(computer.txt) БЕЗ ШЛЯХУ.
8. Перемістити файл computer.txt у папку вищого рівня. На правій
панелі активізувати робочий диск і відкрити власну папку; перейти на ліву
панель, виділити файл computer.txt; вибрати мишею відповідну опцію
рядка функціонального меню або натиснути клавішу F6.
9. Заархівувати файл computer.txt. На лівій панелі виділити
потрібний файл, на правій відкрити папку у яку цей файл буде записаний,
наприклад Lab4; вибрати із пункту головного меню Файл опцію
Запакувати...).
Для набуття умінь і навиків роботи з архівними файлами необхідно
виконати наступне:
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1. Створити папку Arhiv і Vidnovlennia в своїй робочій папці
„Петренко”.
2. Скопіювати в папку Arhiv по одному файлу будь-якого додатку
(розширення .ехе), текстового документа, створеного в Word
(розширення .doc) і книги електронних таблиць, створеної в Excel
(розширення .xls).
3. Для виконання даного пункту необхідно на диску С застосувати
пошук де у рядку Файли задати почергово *.exe, *.doc і *.xls (даний запис
означає «усі файли з відповідним розширенням»). У вікні «результати
пошуку» виділити файл з певним розширенням, розмір якого не менше
ніж 100 Kb, і вибрати пункт <Йти до файлу>. Після цього виділений
файл скопіювати у папку Arhiv.
4. Запустити на виконання архіватор WinRar.
5. Оцінити можливий ступінь і час стиснення файлів, які знаходяться
в папці Arhiv, а потім їх заархівувати вказавши різні методи стиснення.
(Не забудьте кожен новий архів називати іншим іменем). Архівні файли
помістити в папці Arhiv. У звіті навести порівняльну характеристику
різних способів стиснення для різних типів файлів. Порівняти також
очікуваний і реальний ступені стиснення.
6. Створити SFX-архів. Архів, що сам розпаковується у вигляді exeфайла, для розархівування якого не потрібно додаткових програм
7. Помістити кожен файл в новий архів. Для цього необхідно у
закладці Файли команди Додати відмітити пункт Помістити кожен
файл в окремий архів.
8. Витягнути з будь-якого архіву в папку Vidnovlennia файл з
розширенням .doc. Порівняти розмір цього файлу в папках Arhiv і
Vidnovlennia.
9. Скопіювати будь-який архівний файл у кореневу папку „Петренко”,
а потім розархівувати його в папку Vidnovlennia. Після цього перевірити
правильність відновлення кожного файла (за розміром).
10. Перетворити один з rar-архівів у SFX-архів. Операції /
Перетворити архів у SFX.
11. Розархівувати SFX-архіви не використовуючи програми WinRar.
В звіті порівняти .rar і .exe-файли за розміром і зручністю їх
використання.
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Контрольні питання
1.З якою метою здійснюється архівація файлів?
2.В чому полягає архівація файлів?
3.Як заархівувати файл у Total Commander?
4.Як заархівувати декілька файлів за допомогою програми WinRar?
5.Що є SFX-архівом?
6.Як витягнути файли з архіву, створеного програмою WinRar?
7.Чи можна витягнути файли з архіву, створеного програмою
WinZip, за допомогою програми WinRar?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
Підготовка блок-схем у Microsoft Visio
Мета роботи:
 навчитися користуватися програмою Microsoft Visio для побудови
бізнес-схем, блок-схем алгоритмів та блок-діаграм;
 навчитися використовувати шаблони схем та діаграм;
 набути практичних навиків побудови блок-схем використовуючи
різноманітні набори трафаретів у середовищі Microsoft Visio.
Теоретичні відомості
Для побудови блок-схем найзручнішими є трафарети папки
Flowchart . До її складу входить більше десяти трафаретів, які містять
елементи схем алгоритмів (всі стандартизовані позначення, міжблокові та
міжсторінкові з’єднувачі, засоби розгалуження і з’єднання потоків, бази
даних). Трафарети Basic Flowchat Shapes і Audit Diagram Shapes цієї
папки та фрагмент блок-схеми зображені на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Трафарети Basic Flowchat Shapes і Audit Diagram Shapes
Характеристика інтерфейсу
У вихідному положенні на екрані представлено повну сторінку
стандартного аркуша, що відповідає масштабу приблизно 25% (панель
інструментів Standard). Цей масштаб зручний для попереднього набору
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блоків та вирівнювання схеми вцілому. Зображення з’єднувальних точок,
яке заважає сприйняттю дрібномасштабних схем, можна відключити
командою View|Connections (Перегляд|З’єднання). Режим Width показує
всю ширину сторінки, Page забезпечує розміщення у вікні всієї схеми,
тобто демонстрацію реального масштабу (як під час друку). Реальний і
крупніший масштаб застосовують для викреслювання нестандартних
фігур, набору тексту та різного роду доводок схеми.
Одиниці виміру для сторінок, фігур, шрифтів та кутів можна міняти
за допомогою команди Tools|Options (Сервіс|Параметри) або File|Page
Setup (Файл |Параметри сторінки) .
Набір тексту
Для друку окремих математичних символів застосовують шрифт
Symbol. Рекомендується набирати текст шрифтами без засічок з
кирилицею, наприклад Arial Сyr. Виділений текст додатково
модифікується кнопками Курсив, Підкреслення, Напівжирний і за
допомогою команди Format|Font (Формат|Шрифт), він також може
переводитися в положення верхнього чи нижнього індексу.
При надписуванні стрілок і проставлені номерів блоків, вибравши в
меню Format|Text|Text Blok (Формат|Текст|Блок тексту)
установку Solid Color (Щільний колір) і білий фон, ми забезпечуємо
непрозоре накладення написів на раніше проведені лінії, фон чи
штрихування фігури.
Набір формул
Набір складних формул зручно виконувати засобами Microsoft
Equation. Для цього необхідно виконати команду Insert|Object
(Вставка|Об’єкт) і вибрати згаданий клас об’єктів. Після натискання ОК
відкриється вікно редактора формул з панелями символів і математичних
шаблонів.

Набрана формула записується у текстовий блок і надалі може
переміщатися чи тиражуватися за стандартною технологією.
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Операції з фігурами
Для пересування фігури необхідно відмітити її інструментом
Покажчик, а далі навести на неї (але не на ручку контуру) курсор миші,
який повинен змінити форму на білу стрілку. Далі фігуру можна
переміщати.
За допомогою меню Shape (Форма) або кнопок панелі інструментів
Action можна об’єкт дзеркально відобразити чи повернути довкола осі .

Для заповнення фігур використовують команди Format|Fill
(Формат|Заповнення). У відкритому діалоговому вікні можна вибрати
Pattern (Тип штрихування) (24 варіанти), Foreground (Колір) і
Background (Колір фону). Найпростіше – косе штрихування виконується
натисканням кнопки на панелі інструментів.
Розмноження, об’єднання, групування фігур. Для розміщення у
заданому місці копії фігури необхідно виділити оригінал і здійснити
перетягування фігури при натиснутій клавіші <Ctrl>. Виділена фігура
також копіюється командами Edit|Duplicate (Правка|Дублікат) або через
Clipboard (буфер пам’яті) (послідовністю команд Сopy (Копіювати) і
Paste (Вставити)). Копія фігури з’являється на схемі дещо зміщеною
відносно оригіналу. Послідовним виконанням команди Paste (Вставити),
або натисканням клавіші <F4> можна отримати будь-яку кількість
додаткових копій з аналогічним зміщенням. Далі копії почергово
розставляються на місця.
Виділені фігури однієї схеми незалежно від ступеня їх
„територіальної близькості” можуть бути згруповані командою
Shape|Grouping|Group
(Фігура|Групування|Згрупувати).
Група
переміщується, обертається і масштабується як єдине ціле, проте
зберігається можливість окремого редагування компонентів. Команда
Ungroup розсипає групу, що дає можливість додавання елементів у групу
та їх видалення.
З’єднання фігур. Для з’єднання фігур треба виділити потрібні
фігури, а далі вибрати потрібний з’єднувач і вибрати команду
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Tools|Connect Shapes (Сервіс|З’єднати фігури) або натиснути відповідну
кнопку панелі інструментів.
Крім того можна використати „універсальний з’єднувач”. На цьому
з’єднувачі є текстовий блок, який використовується на схемах алгоритмів
для запису умов передачі управління.
При пересуванні однієї зі з’єднаних фігур, зв’язок зберігається, але
розтягується і деформується. Якщо виділені обидва об’єкти, то вони
будуть переміщатися разом із зв’язком.
Вирівнювання фігур. Кнопка Align (Вирівняти) дозволяє вирівняти
виділені фігури по вертикалі і горизонталі. Кнопка Distribute рівномірно
розподіляє виділені фігури (у вже визначених межах) по горозинтолаті і
вертикалі. Вона працює тільки для трьох і більше об’єктів.
Вставка нової сторінки
Для вставки нової сторінки у файлі необхідно скористатися
командою Page (сторінка) меню Insert (вставити). За замовчуванням
сторінкам присвоюються імена Page-1, Page-2 і т.д., які висвітлюються
внизу сторінки на ярлику. У разі необхідності сторінки можна
переіменувати командою Rename контекстного меню, яке викликається
клацанням правої клавіші миші на відповідному ярлику.
Друк схем
Друк схем здійснюється за допомогою команди File|Print
(Файл|Друк) після діалога за пунктами традиційного змісту.
В меню Page Setup (Налаштування сторінки) можна встановити поля,
причому, Visio автоматично зменшить малюнок до необхідних розмірів.
Великий малюнок можна роздрукувати на кількох аркушах заданого
формату і орієнтації. Це робить Visio корисним інструментом
виготовлення плакатів.
Хід роботи
1. Запустити середовище Visio для створення блок-схеми.
2. Ознайомитися з набором трафаретів Flowchart.
3. Створити файл, який містить три сторінки.
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4. На першій сторінці розмістити основні фігури, які використовуються
для побудови блок-схем, і описати призначення кожної з них.
5. На другій і третій сторінках побудувати блок-схеми за індивідуальним завданням .
6. Відформатувати схеми та оптимально розмістити їх на аркуші,
задавши необхідні параметри сторінки.
7. Зберегти схему в підкаталозі „Середовище Visio” своєї папки на
робочому диску групи.
8. Завершити роботу у середовищі Visio .
9. За результатами виконаної роботи оформити звіт.
Завдання
І. Побудувати блок-схему алгоритму обчислення функції:
1.

sin( x )  1
y ( x)  
tg ( x)  1

при
при

x0
x0

при

z0

2.

z 2  1

y( z )   2

 z 1

при

z0

при

c5

3.

c 2  8

y (c )   4

9  c2

при

c5

при

x4

4.

2 x 2  4

y ( x)   8

 4  x2

при

x4

5.

cos( x)  1

y ( x)  tg ( x )  1
sin( x)


при

x0

при

x0

при

х0

ІІ. Побудувати блок-схему алгоритму виведення таблиці:
1. синусів для β від 0о до 360 о з кроком 45 о.
2. переведення відстаней в ярдах в сантиметри (1 ярд = 0,91 м).
3. кубів натуральних чисел від 2 до 40 з кроком 2.
4. переведення ваги у каратах в грами (1 карат = 0,2 г).
5. квадратів натуральних чисел від 1 до 100 з кроком 2.
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ІІІ. Побудувати блок-схему алгоритму обчислення:
1. добутку елементів матриці, > 0 і < 10.
2. середнього арифметичного всіх елементів матриці.
3. середнього арифметичного елементів головної діагоналі матриці,
> за 0 і < 10.
4. суми додатних елементів матриці і заміни нулями від’ємних.
5. суми від’ємних елементів матриці і добутку елементів головної
діагоналі , > за 0 і < 10.
Контрольні питання
1. Які трафарети використовують для побудови блок-схем ?
2. Як здійснюється вставка нової сторінки у файлі ?
3. Як набрати складну формулу у Visio ?
4. Як здійснюється розміщення, редагування та вирівнювання
елементів блок-схем ?
5. Як виконуються написи на стрілках та нумерація блоків блоксхем ?
6. Як можна скопіювати фігуру чи цілу блок-схему ?
7. Як виконується заповнення фігур ?
8. Як підготувати блок-схему до друку?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Знайомство з середовищем розробки проектів Visual Basic
Мета роботи:
 ознайомитися з основними компонентами середовища VB –
головним вікном, панеллю елементів управління, вікнами форми,
властивостей, коду і проекту;
 ознайомитись з основними операціями для створення нового
проекту – запуск середовища, визначення властивостей форми, запуск
проекту на виконання і його завершення, збереження форми і проекту в
папці на диску.
Теоретичні відомості
Для запуску Visual Basic при створенні нового проекту необхідно:
В меню Пуск вибрати команду Программы - Microsoft Visual Studio
6.0 - Microsoft Visual Basic 6.0.
1.
На закладці New вікна New Project (за замовчуванням
виділений значок Standard.EXE) клацнути на кнопці „Відкрити”
(„Открыть”, „Open”).
Головне вікно середовища VB складається із заголовка, меню, панелі
інструментів, панелі елементів управління і робочої області, яка містить
допоміжні вікна.
Панель елементів управління містить кнопки, які застосовуються
при побудові інтерфейсу користувача з програмою.
Панель відображається натисненням кнопки «Toolbox» (
інструментів вікна Visual Basic.
Найчастіше використовуються наступні елементи:

) панелі

– напис (Label) застосовується для відображення тексту, який
користувач не може змінити за допомогою клавіатури;
– текстове поле (TextBox) використовується для введення даних;
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– командна кнопка (CommandButton) призначена для того, щоб
почати, перервати або закінчити будь-який процес.
Вікно форми містить форму, яка є основою інтерфейсу користувача
з програмою. При завантаженні VB для створення проекту вона спочатку
порожня, містить тільки стрічку заголовка і робочу область, на якій є сітка
з точок для вирівнювання елементів управління. При роботі додатку сітка
невидима.
Процес конструювання форми починається із надання їй назви (текст
у заголовку форми). Для цього вводиться потрібний текст в поле
властивості Caption у вікні властивостей Properties (наприклад, «Каса»), а
потім ім'я цієї форми (властивість Name, наприклад, «frmKaca»).
Потім встановлюються розміри форми (за допомогою маркерів на її
межі) і вона заповнюється елементами управління.
Щоб додати який-небудь елемент управління на форму, треба
клацнути на його значку на панелі елементів управління, а потім на формі
намалювати мишею контур прямокутника, в якому буде розміщено
обраний елемент. Далі у вікні властивостей задаються параметри цього
елемента. Параметри елемента управління можна змінювати, заздалегідь
виділивши його клацанням миші. Можна також змінювати розміри
виділеного елемента за допомогою перетягування маркерів, які
розміщуються на його межі.
Для видалення елемента управління достатньо його виділити і
натиснути клавішу <Delete>.
Вікно властивостей призначене для встановлення властивостей
виділеного на формі елемента управління, у тому числі і самої форми. Ім'я
цього елемента виводиться в стрічці заголовка вікна. Включається вікно
властивостей кнопкою «Properties» (
) панелі інструментів.
Вікно коду містить код програми.
Для створення процедури обробки події, пов'язаної з елементом
управління, достатньо двічі клацнути на ньому. При цьому з'являється
вікно коду, в якому вже є заголовок і закінчення майбутньої процедури.
Користувач повинен ввести тільки тіло процедури.
В заголовку процедури вказується ім'я відповідного елемента
управління і пов'язаної з ним події, яка найбільш часто зустрічається при
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роботі з даним елементом. Якщо потрібно обробити іншу подію, то її ім'я
вибирають з правого поля із списку, розташованого під стрічкою
заголовка вікна коду. Якщо потрібно написати процедуру для іншого
елемента управління, то його ім'я вибирається з лівого списку.
Вікно проекту служить для переходу між вікнами форм і коду
програми за допомогою кнопок

- код,

– форма. Включається

кнопкою «Project» (
) на панелі інструментів.
Виконання програми регулюється кнопками панелі інструментів:
«Start» ( ) - запуск, «Break» ( ) - зупинка, «End» ( ) -завершення.
Збереження проекту в папці на диску виконується наступним чином:
1. Клацнути на кнопці «Save Project» ( ).
2. Зберегти файл форми. Для цього у вікні Save File As спочатку
створити нову папку на робочому диску групи у власній папці за
допомогою кнопки «Створення нової папки» ( ) і встановити її ім'я в
полі Папка, а потім у полі Ім'я файлу ввести ім'я файлу форми і клацнути
на кнопці «Сохранить».
3. 3.Зберегти файл проекту. Для цього у вікні Save Project As ввести
його ім'я в полі Ім'я файлу і клацнути на кнопці «Сохранить».
Завершення роботи в середовищі VB здійснюється закриттям його
головного вікна.
Хід роботи
1.Запустити середовище VB для створення нового проекту.
2.Описати структуру головного вікна середовища VB.
3.Видалити панель елементів управління, а потім її знову відновити.
Назвати основні елементи управління та описати їх призначення.
4.Видалити, а потім відновити вікна проекту і властивостей. Описати
кнопки панелі інструментів, за допомогою яких виконуються операції.
5.Визначити значення таких властивостей форми: Name, Caption.
6.Подвійним клацанням миші на формі викликати вікно коду і
описати його структуру.
7.За допомогою вікна проекту перейти з вікна коду у вікно форми.
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8.Запустити програму на виконання, а потім завершити її роботу.
Описати, як змінювався зовнішній вигляд форми.
9.Зберегти форму і проект в підкаталозі «Середовище VB» своєї
папки на робочому диску групи у своїй папці.
10. Завершити роботу в середовищі VB.
За результатами виконання роботи оформити звіт, докладно
описавши, як виконувалася кожна задача.
Контрольні питання
1.В який пакет програм входить середовище розробки проектів
Visual Basic?
2.Які дії потрібно виконати, щоб запустити VB для побудови нового
проекту?
3.З яких компонентів складається головне вікно VB?
4.Яке призначення панелі елементів управління?
5.Які дії виконуються у вікні форми?
6.Яке призначення вікна властивостей?
7.Які дії виконуються у вікні коду?
8.В яких випадках використовується вікно проекту?
9.Як видалити вікна розташування форми і перегляду об’єктів?
10.За допомогою яких засобів можна керувати виконанням програми
(запускати, зупиняти і завершувати її)?
11.Як зберегти проект на диску?
12.Якими засобами необхідно користуватися, щоб в середовищі VВ
відображалися потрібні компоненти?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
Проектування розв’язку лінійних задач засобами
середовища Visual Basic
Мета роботи: навчитися створювати проекти розв’язку найпростіших
задач засобами VB.
Теоретичні відомості
Розв’язування економічних задач засобами візуальних мов
програмування (Visual Basic, Visual С, Visual Java і ін.), як правило,
складається з наступних етапів:
1.
постановка задачі;
2.
побудова економіко-математичної моделі;
3.
побудова алгоритму;
4.
розробка структури даних;
5.
розробка 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.
Лінійні алгоритми, як правило, зводяться до введення початкових
даних, обчислення за однією або декількома формулами і виведення
отриманих результатів, не вимагаючи окремого запам'ятовування
проміжних результатів (і, отже, використовування додаткових змінних).
Для розв’язку задач, які можна описувати такими алгоритмами, достатньо
знань засобів побудови інтерфейсу з користувачем.
В коді програми можуть зустрічатися імена елементів управління.
Таке ім'я утворюється з одного або декількох префіксів і базового імені,
тобто має вигляд:
<Префікс><Базовое ім'я>
Префікс використовується для визначення типу об'єкту, а базове ім'я
для його призначення. Наприклад, ім'я frmКредит може бути присвоєне
формі із заголовком „Кредит”, ім'я lblсума_кредиту — для напису „Сума
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кредиту”; ім’я txtS – для текстового поля, в яке вводитиметься значення
суми кредиту, а ім'я lblрезультат – для напису, в якому буде виводитись
результат обчислення суми погашення.
Ім'я об'єкту управління не повинне перевищувати 40 символів. Якщо
базове ім'я утворюється з декількох слів, то кожне з них можна починати з
курсивної літери або розділяти символом підкреслювання. Символ
пропуску в імені недопустимий. Наприклад, для текстового поля можна
утворити ім'я txtСумаКредиту або txtСума_кредиту.
Ім'я елемента управління задається у властивості Name.
При переміщенні елемента управління на форму за замовчуванням
його властивості Text присвоюється стандартне значення – ім'я цього
елемента (наприклад, значенням властивості Text першого текстового
поля, встановленого у форму з ім'ям Text1, є „Text1”). Тут його можна
змінити, задавши значення, яке найчастіше використовується (наприклад,
„0”), або забрати зовсім, якщо кожного разу вводиться нове значення.
Текст створюваної процедури вводиться, як правило, з клавіатури.
Приклад розв’язку задачі
Лінійні алгоритми, як правило, зводяться до введення початкових
даних, обчислення за однією або декількома формулами і виведення
отриманих результатів, не вимагаючи окремого запам'ятовування
проміжних результатів (і, отже, використовування додаткових змінних).
Для розв’язку задач, описаних такими алгоритмами, достатньо знань
засобів побудови інтерфейсу з користувачем.
Постановка задачі
Скласти програму розрахунку суми погашення кредиту при заданих
величинах суми кредиту, терміну та відсоткової ставки. Економікоматематична модель суми погашення кредиту визначаться за формулою:
T

SP  1  V  * S ,
де:
SP – cума погашення;
V – відсоткова ставка;
T – термін;
S – сума кредиту.
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Алгоритм розв’язку задачі
Алгоритм розв’язку задачі зображений на рис. 5.1

T

SP  1 V  * S

Рис.5.1. Алгоритм обчислення суми погашення кредиту
Структура даних
При розв’язку задачі використовуються наступні дані:
SP (cума погашення) – дробове число;
V (відсоткова ставка) – дробове число <1;
T (термін) – ціле число;
S (сума кредиту) – ціле число.
Дані Відсоткова ставка, Термін і Сума кредиту є початковими і їх
числові значення вводяться з клавіатури в текстові поля. Тому в програмі
їм присвоюємо імена txtV, txtТ і txtS відповідно.
Результат Сума погашення виводиться на форму. Він залежить від
початкових даних і не може бути довільно змінений користувачем. Тому в
програмі він представлений написом з ім'ям lblSP.
Структура елементів, які використовуються на формі представлена в
наступній таблиці.
Таблиця 5.1.
Структура даних
Реквізит
Сума кредиту
Термін
Відсоткова ставка
Сума погашення

Ім'я
lblсума_кредиту
txtS
lblтермін
txtТ
lblвідсоткова_ставка
txtV
lblсума_погашення
lblSP
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Призначення
Коментар
Введення суми кредиту
Коментар
Введення терміну
Коментар
Введення відсоткової ставки
Коментар
Виведення суми погашення

Інтерфейс з користувачем здійснюється за допомогою форми,
зображеної на рис. 5.2. У заголовку форми вказана назва додатку Кредит.

Рис. 5.2. Форма для обчислення суми погашення кредиту
Обчислення проводяться при натисненні кнопки «Обчислити».
Результат відображається в увігнутій області поряд з написом «Сума
погашення». Увігнута область у формі представляється написом.
Код програми
У процедурі, яка обробляє подію Клацання на кнопці «Обчислити»,
повинен бути тільки один оператор:
lblSP = (1 + CSng(txtV)) ^ CSng(txtT) * CSng(txtS)

Оскільки в середовищі Visual Basic текстові величини, які вводяться на
формі можна лише множити, тому для виконання інших арифметичних
операцій ми здійснюємо переведення текстових величин у змінні типу
Single (дійсні) оператором CSng. В дужках вказується змінна, яка
переводиться.
Процедура, яка обробляє подію Клацання на кнопці «Обчислити»,
представлена нижче.
Private Sub сmdОбчислити_Сlіск ()
lblSP = (1 + CSng(txtV)) ^ CSng(txtT) * CSng(txtS)
End Sub

Реалізація проекту
Реалізація проекту здійснюється у такій послідовності:
3.
Завантажити VB командою Пуск – Программы – Microsoft
Visual Studio 6.0 – Microsoft Visual Basic 6.0.
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3.
Вибрати в діалоговому вікні New Project (Створення проекту)
вкладці New тип проекту (значок Standard EXE) і натискувати кнопку
«Відкрити». В результаті з'являється головне вікно VB, в робочій області
якого у вікні форми Project1 - Form 1 (Form) представлена порожні форма
Form1.
3.
Задати ім'я і заголовок форми. Для цього при виділеній формі
(відображаються маркери на межі форми) необхідно:
3.1. Ввести значення «Кредит» у властивість Caption (Заголовок).
3.2. Властивості Name також задати значення «Кредит» і на початку
цього слова додати префікс frm, тобто властивість Name отримує значення
frmКредит.
4. На формі розмістити напис «Сума кредиту» і відповідне текстове
поле. Для цього необхідно:
4.1. На панелі елементів управління клацнути на елементі Label і
вказати місце і його розмір на формі. Аналогічно створити текстове поле
(TextBox) праворуч від напису. В результаті на формі з'являється напис
Label1 і текстове поле Text1.
4.2.Виділити на формі елемент Label1 і у вікні властивостей у
властивості Caption ввести значення «Сума кредиту».
4.3.Властивості Name також задати значення «Сума_кредиту» і на
початку цього слова додати префікс lbl.
4.4.Виділити на формі текстове поле Text1, а у вікні властивостей у
властивості Name задати значення «S». На початку цього слова додати
префікс txt. Таким чином властивість Name для текстового поля набуває
значення txtS.
4.5. У властивості Text1 текстового поля видалити значення
«Text1», що позбутися в подальшій роботі від необхідності кожного разу
видаляти це значення перед введенням ціни (виділити значення «Text1» і
натискати клавішу <Delete>).
5.Нижче у формі створити напис «Термін» і відповідне текстове поле
txtТ аналогічно як у п. 4.
6.Нижче у формі створити напис «Відсоткова ставка» і відповідне
текстове поле txtV аналогічно як у п. 4.
7.Створити командну кнопку «Обчислити». Для цього треба:
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7.1. На панелі елементів управління клацнути на елементі
CommandButton і вказати місце і його розмір на формі.
7.2. У вікні властивостей у властивість Caption ввести значення
«Обчислити».
7.3. Властивості Name задати також значення «Обчислити» і на
початку цього слова додати префікс cmd. Таким чином, властивість Name
для командної кнопки набуває значення cmdОбчислити.
8. В нижній частині форми створити напис Сума погашення і напис,
в якому розміщується результат. Для цього треба:
8.1. Створити два написи на одній лінії.
8.2. Виділити перший напис, у властивість Caption ввести значення
«Сума погашення», а властивості Name задати значення lblСума_погашення.
8.3. Виділити другий напис, у властивість Caption ввести значення
«0» (виводитиметься в написі до виконання обчислення), а у властивості
Name задати значення lblSV. У властивості BorderStyle із списку, що
розкривається, вибрати 1-Fix Single, що надає вигляд втиснутого поля.
Але сірий колір фону, що залишився, буде вказувати на те, що поле не
може змінюватись (воно містить результат обчислень). На цьому
закінчується створення інтерфейсу.
9. Створити код процедури, яка буде опрацьовувати натискання
кнопки «Обчислити». Для цього необхідно:
9.1. Двічі клацнути на кнопці «Обчислити». В результаті
відкриється вікно коду, в якому вже є заголовок процедури Private Sub
сmdОбчислити_Сlіск (), (тобто тієї процедури, яка обробляє потрібну
подію) і закінчення процедури End Sub.
9.2. У тілі процедури ввести оператор
lblSP = (1 + CSng(txtV)) ^ CSng(txtT) * CSng(txtS)

Щоб уникнути помилок в іменах елементів слід вводити префікс і
потім натискувати комбінацію клавіш <Ctrl+J>. З запропонованого списку
вибрати потрібне ім'я і натискувати клавішу <Tab>, щоб вставити його у
код процедури.
10. Зберегти форму і проект у власному каталозі на робочому диску
групи.
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Виконання програми і аналіз результатів
На рис. 5.3. відображено використання розробленого додатку
„Кредит” для розрахунку суми погашення для кредиту розміром 5000 грн.,
терміном на 5 років і з відсотковою ставкою 13%.

Рис. 5.3. Обчислення суми погашення
Виконати обчислення для різних значень вхідних величин, а саме
«Сума кредиту», «Термін» і «Відсоткова ставка». Виконання програми
регулюється кнопками панелі інструментів: «Start» (
(

) – зупинка, «End» (

) – запуск, «Break»

) –завершення.
Завдання

1. В цеху обробляється N однакових деталей на С верстатах. Час
обробки однієї деталі Т хвилин. Визначити час Р, за який будуть
оброблені всі деталі, скориставшись формулою:
P = N*T/C.
2. Знайти відсоток виконання плану підприємства за формулою:
Р = (Факт / План) * 100.
3. Визначити вартість послуг мобільного зв’язку, якщо відомо ціна
секунди розмов та тривалість усіх розмов, ціна одного смс та кількість
надісланих смс, ціна одного ммс та кількість надісланих ммс.
4. Визначити вартість всієї продукції, випущеної цехом B у гривнях,
якщо було випущено N штук виробів при відомих матеріальних витратах
М, трудомісткість Т, витрати на зберігання Z та транспортування Р
одиниці продукції. Для розрахунку використовувати формулу:
B=N*(М+Т+Z+Р).
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5. Визначити залишок товару одного виду в гривнях на кінець
місяця (Z), якщо відомі залишок товару на складі на початку місяця (Z0),
надходження (N) і відпуск (V) протягом місяця, а також ціна одиниці
товару (C). Формула для розрахунку матиме вигляд:
Z=(Z0+N-V)*C
6. Визначити потребу в сталі на випуск деталей одного виду, якщо
потрібно випустити К деталей, а норма витрат сталі на одну деталь рівна
N грамів.
7. Визначити зростання продуктивності праці у відсотках П, якщо
до модернізації виробництва заданий об'єм продукції виробляло Р1
робітників, а після модернізації – Р2 робітників. Для розрахунку
використовується наступна формула:
П = (Р1/Р2)*100.
8. Визначити собівартість продукції за формулою:
С = В*(М+3 + І+Т)
де В – випуск (шт.); М – витрати на матеріали; З – витрати на
зарплату; І – витрати на інструмент; Т – транспортні витрати на одиницю
продукції (грн).
9. Визначити ціну товару в іншій валюті, якщо відома ціна в гривнях
і курс валюти щодо гривні.
10. Визначити вартість телеграми на кольоровому бланку, якщо
відомі ціна одного слова, кількість слів у телеграмі і вартість бланка.
11. Визначити рентабельність роботи підприємства за квартал за
формулою:
Р = П / (ОЗ + ОБЗ)*100
де: П – прибуток, ОЗ – основні засоби, ОБЗ – оборотні засоби за цей
період.
12. Визначити залишкову вартість основних засобів на підприємстві
використовуючи наступну формулу:
ZW  ZW0  OZ * KA

де: ZW – залишкова вартість основних засобів у розрахунковому періоді,
ZW0 – залишкова вартість основних засобів у попередньому періоді,
OZ – початкова вартість основних засобів,
КА – коефіцієнт амортизації.
42

13. Розрахувати вартість туристичної подорожі для однієї сім’ї,
якщо відомо ціна однієї путівки, транспортні витрати, кількість дорослих
членів сім’ї та кількість дітей. Дітям надається знижка у розмірі 25%
14. Клієнт банку планує отримати через певну кількість років (n)
суму грошей (FV). Відсоткова ставка становить r%. Визначити, яку суму
(PV) клієнтові необхідно покласти на рахунок сьогодні, використовуючи
формулу:
PV 

FV
1  r n

15. Визначити коефіцієнт рентабельності підприємства (Kr), якщо
відомий чистий прибуток за період (ЧП) та власний капітал підприємства
(ВК) за формулою:
Kr 

ЧП
* 100%
ВК

Контрольні питання
1. З яких етапів складається розробка прикладний програм для
персонального комп'ютера?
2. Чому окрім алгоритму і структури даних потрібно ще думати про
інтерфейс програми з користувачем?
3. Яке призначення елементів управління?
4. Чи обов'язково давати ім'я кожному елементу управління, якщо
його розміщують на формі?
5. Як задати початкове значення текстовому полю, в який
вводитиметься нове значення?
6. Чому для виведення результатів використовують елемент Напис,
а не текстове поле? Чи можна зробити навпаки?
7. З якою метою розміщують на формі командну кнопку? Чи можна
обійтися без неї?
8. З якою метою при введенні коду використовують комбінацію
клавіш <Ctrl+J>?
9. Як записати ім'я елемента управління, якщо воно складається із
декількох слів?
10.Чому кожний проект бажано зберігати в окремому каталозі на
диску?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
Проектування розв’язку розгалужених задач
засобами Visual Basic
Мета роботи: навчитися створювати проекти розв’язку найпростіших
задач з розгалуженням засобами VB.
Приклад розв’язку задачі
Постановка задачі
Побудувати додаток для визначення відхилення фактичного
виконання виробничої програми від плану у відсотках.
Економіко-математична модель
Відхилення (V) фактичного виконання (Факт) виробничої програми
від плану (План) визначається за формулою:
r  100 , r  100
V 
100 - r , r  100

де r – відсоток, що обчислюється за формулою:
r = Факт / План * 100
Якщо r = 100, тоді необхідно вивести повідомлення „План
виконаний на 100%”.
Алгоритм розв’язку задачі
Розв’язок задачі здійснюється згідно алгоритму, наведеного на рис.
6.1.
Структура даних
Для розв’язку задачі використовуються наступні дані: План, Факт,
Відсоток і Відхилення. Усі значення даних – дробові числа.
Дані План і Факт є початковими і вводяться з клавіатури в
текстові поля, тому в програмі їм присвоюються імена txtПлан і
txtФакт відповідно.
Обчислювана за допомогою формули величина Відсоток є
проміжною. Вона бере участь у визначенні результату Відхилення. Тому
в програмі Відсоток представлений змінною дробового типу з ім'ям
sngВідсоток і описується як змінна типу Single.
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Початок

Ввід
План, Факт

Відсоток = Факт/План*100

Так

Відсоток>100

Ні

Відсоток<100

Ні

Так
Відхилення=Відсоток - 100
Відхилення=100 - Відсоток

Формування повідомлення
про перевиконання

Формування повідомлення
про недовиконання

Формування
повідомлення про
виконання на 100%

Виведення
результату

Кінець

Рис. 6.1. Блок-схема алгоритму обчислення відхилення фактичного
виконання виробничої програми від плану
Результат розв’язку задачі Відхилення виводиться з відповідним
пояснюючим текстом („План перевиконано на <Відхилення> %” або „План
недовиконано на <Відхилення> %”), тобто не лише числове значення. Тому
у програмі змінна Відхилення описана як проміжна змінна sngВідхилення
типу Single.
Усі повідомлення про відхилення фактичного значення від планового
формуються у змінній strВідхилення, яка оголошується у програмі як
стрічкова змінна типу String.
У задачі використовуються наступні змінні (табл. 6.1):
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Таблиця 6.1.
Реквізит
План
Факт
Відсоток
Відхилення
Результат

Ім'я
txtПлан
txtФакт
sngВідсоток
sngВідхилення
strВідхилення

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 з користувачем
Розв’язок задачі здійснюється за допомогою форми, наведеної на
рис. 6.2.

Рис. 6.2. Проект форми для розв’язку задачі
На формі слова „План” і „Факт” зображаються написами, а
відповідні початкові дані вводяться у текстові поля. Обчислення здійснюються при натисненні кнопки „Обчислити”. Результат розміщується в
увігнуту область під кнопкою. Залежно від результату і обчислення
змінна sngВідхилення може приймати одне із наступних значень:
1.
План перевиконано на „0.00” %;
2.
План недовиконано на „0.00” %;
3.
План виконано на 100%.
У задачі передбачено формат виведення результату „0.00”, який
означає що результат sngВідхилення буде виводиться з двома знаками у
дробовій частині.
Область результату представляється написом lblРезультат.
Код програми
Процедура, яка обробляє подію Клацання на кнопці „Обчислити”,
наведена нижче.
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Option Explicit
Private Sub cmdОбчислити_Click()
'Оголошення змінних'
Dim sngВідсоток As Single, sngВідхилення As Single, _
strВідхилення As String
'Обчислення відсотку виконання плану'
sngВідсоток = CSng(txtФакт) / CSng(txtПлан) * 100
'Обчислення відхилення від плану у відсотках'
If sngВідсоток > 100 Then
sngВідхилення = sngВідсоток - 100
strВідхилення = «План перевиконано на « & _
Format(sngВідхилення, «0.00») & «%»
ElseIF sngВідсоток < 100 Then
sngВідхилення = 100 - sngВідсоток
strВідхилення = «План недовиконано на « & _
Format(sngВідхилення, «0.00») & «%»
Else
strВідхилення = «План виконано на 100%»
End If
lblРезультат = strВідхилення
End Sub

Реалізація проекту
1. Запустити на виконання VB для створення нового проекту.
2. Задати заголовок форми „Відхилення від плану” і її ім'я
„Відхилення”.
3. На формі створити написи і текстові поля для початкових даних
План і Факт.
4. Створити командну кнопку „Обчислити”.
5. Під кнопкою „Обчислити” створити напис для виведення
результату.
6. Ввести код процедури, що обробляє натиснення кнопки
„Обчислити”.
7. Зберегти форму і проект у власному підкаталозі на робочому диску
групи.
Виконання програми і аналіз отриманих результатів
На рис. 6.3 зображено результат розв’язку задачі при наступних
значеннях показників: план=254 і факт=146. У цьому випадку фактично
програму виробництва недовиконано на 42,52%, що відображено в області
виведення результату.
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Рис. 6.3. Результат обчислення, одержаний за допомогою
створеної програми
Для перевірки правильності програми у напрямку інших гілок
розгалуження, необхідно провести обчислення за даними, коли факт
менше плану, а також вхідні величини будуть рівними.
Завдання
1. Визначити вартість товару, якщо відомі роздрібна ціна і його
кількість. При перевищенні деякої кількості одиниць товар продається за
оптовою ціною (знижки на Р%).
2. Підприємство має намір взяти у банку кредит на суму S грн.,
відсоток за кредит залежить від терміну. Якщо термін кредиту не
перевищує 3 місяці, то відсоток складає Р1%, 6 місяців – Р2%, 1 року –
Р3%, більше 1 року – Р4%. Яку суму треба буде повернути в банк, якщо
підприємство візьме кредит строком на М місяців?
3. При купівлі автомобіля враховується його базова ціна (Б грн.),
підвищена комфортність (К відсотків від базової ціни) і надбавка за
фарбування кузова фарбою „металік” (М грн.). Визначити вартість
автомобіля залежно від вимог покупця.
4. Визначити вартість послуг мобільного зв’язку, якщо відомо ціна
секунди розмов та тривалість усіх розмов, ціна одного смс та кількість
надісланих смс, ціна одного ммс та кількість надісланих ммс. Якщо
тривалість розмов становить більше 50 год., то надається знижка у розмірі
2% від вартості розмов.
5. У супермаркеті з метою залучення покупців у вихідні дні (суботу і
неділю) встановлені знижки на 2%. Визначити вартість покупки товару
одного виду, якщо відомі його роздрібна ціна, кількість і дата покупки.
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6. В кінці дня в магазині підводяться підсумки: визначається виторг
за день і порівнюється із середньодобовим виторгом з початку поточного
місяця. Визначити, чи був день вдалим, якщо відомі поточна дата,
загальний виторг за попередні дні місяця і виторг за поточний день.
7. Ціна на товар у фірмовому магазині перевищує собівартість на 5%,
а у всіх інших — на 15%. Визначити ціну товару в залежності від
магазину, якщо відома його собівартість.
8. Задана про вартість перевезення одного пасажира на певному
автобусному маршруті та категорію пасажира. Для студентів на даному
маршруті передбачені знижки у розмірі 30%, для пенсіонерів – 50%. .
Визначити вартість проїзду для пасажира в залежності від категорії.
9. У трьох кінотеатрах міста показують різні фільми. Видати
інформацію про те, який фільм йде в обраному кінотеатрі і коли у ньому
починаються сеанси.
10. Визначити заробітну плату робітника (ZP), враховуючи розряд
за фахом (P) і стаж роботи (S), за формулою ZP=C*Kkr
де: С – ставка заробітної плати робітника, грн;
Кkr – коефіцієнт, який враховує категорію (розряд) робітника і стаж
його роботи (в роках), і обчислюється за формулою:
1, P * S  8

K kr  1,3, 8  P*S  15
1,5, P*S  15

11. Підприємству встановлюється норма (Н) на споживання
електроенергії. Визначити плату підприємства Пл за користування
електроенергією, якщо при дотриманні норми ціна за 1 кВт складає Ц1
коп. Якщо норма перевищена, але не більше ніж на 20%, то за кожний
понаднормовий кіловат ціна складає Ц2 коп.; якщо ж більше, ніж на 20%,
тоді додатково накладається штраф у розмірі Ш грн.
12. При погодинній оплаті праці понаднормова робота оплачується за
подвоєною тарифною ставкою. Визначити заробіток робітника за день,
якщо працював він у період від Час1 до Час2. Нормальна зміна триває 8
год. Погодинна тарифна ставка складає С грн.
13. Розрахувати вартість туристичної подорожі для однієї сім’ї, якщо
відомо вартість однієї доби перебування у готелі, тривалість туру,
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транспортні витрати, кількість дорослих членів сім’ї та кількість дітей.
Дітям надається знижка у розмірі 25%. Крім того, якщо тривалість
перебування >10 діб, то туристам надається знижка 5% від загальної
вартості подорожі.
14. Клієнт планує вкласти кошти у банк у розмірі PV з метою
нагромадження суми у розмірі FV. Відсоткова ставка банку встановлена
ра рівня r%. Визначити, за який термін t на рахунку буде накопичена
необхідна сума. Якщо термін t<5, то клієнт вкладатиме кошти у банк, у
іншому випадку – відмовиться. Формула для розрахунку матиме вигляд:
FV
t

PV
r

1

15. Підприємство вирішує питання щодо вкладення коштів у проект.
Сума вкладу S буде просити прибуток протягом 3 років у розмірах Р1, Р2 і
Р3 відповідно. Показник дисконтування d. Рішення про доцільність
вкладення приймається на основі оцінювання показника чистого
зведеного доходу (NPV), який розраховується за формулою:
NPV 

P1



P2



P3

1  d 1 1  d 2 1  d 3
Якщо NPV>0 – вкладення виправдані; якщо NPV<0 – вкладення
невиправдані; NPV=0 – нульова дохідність.
Контрольні питання
1. В яких випадках використовуються розгалужені алгоритми?

Наведіть приклади таких алгоритмів.
2. Яке призначення умовного оператора?
3. Чим за призначенням відрізняються і чим схожі однорядкова і
блокова форми умовного оператора?
4. Порівняйте умовний оператор і оператор вибору.
5. З якою метою застосовується функцію MsgBox?
6. Які функції перетворення типів даних використовуються у VB i з
якою метою?
7. Чому в коді проекту „Відхилення” оголошені дві схожі змінні
sngВідхилення і strВідхилення? Без якої з них можна було б обійтися?
8. З якою метою застосовувалася функція Format?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7
Проектування додатку на основі циклу з параметром
засобами Visual Basic
Мета роботи: набути навики застосування оператора циклу з
параметром
Приклад розв’язку задачі
Постановка задачі
В магазині є п видів товарів, крім того відомі ціна і кількість
кожного товару. Визначити загальну вартість усіх товарів при проведенні
переобліку в магазині.
Економіко-математична модель
Загальна вартість (V) товару в магазині визначається за формулою:
n

V   ci * ki  c1 * k1  c2 * k2  ...  ci * ki  ...  cn * kn
i 1

де: п — кількість видів товару (наперед відома величина);
сі – ціна і-го товару;
ki – кількість і-го товару.
Алгоритм розв’язку задачі
Розв’язок даної задачі здійснюється за алгоритмом (рис. 7.1).
Структура даних
Згідно алгоритму обчислення загальної вартості товарів значення
ціни і кількості для кожного виду товару вводяться і відразу ж
використовуються при обчисленні загальної вартості V, тобто вони
окремо не потрібні для наступних кроків розв’язку задачі. Тому значення
ціни і кількості товару поточного виду можна вводити в поля пам'яті, в які
перед цим вводилися дані для товару попереднього виду.
У даній задачі будуть використовуватись не індексовані змінні Цінаіі
Кількістьі, а прості змінні Ціна і Кількість.
Для підказок користувачеві про дані для кожному товару, які
вводяться у даний момент, можна використовувати змінну цілого типу і. В
ній зберігатиметься номер поточного товару.
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Початок

Введення
n
Загальна
вартість
товарів

V=0

i=1

Введення
ci, ki
V=V+ci* ki

i=i+1

Так

i<=n
Ні
Виведення
V
Кінець

Рис. 7.1. Блок-схема алгоритму обчислення загальної вартості товарів
при проведенні переобліку
Змінні, в яких зберігаються значення ціни (Ціна) і загальної вартості
(V), повинні мати дробовий тип (2 десяткові розряди для копійок). Тому в
програмі надаємо цим змінним грошового типу і відповідно імена curЦіна
і curS.
Змінна, в якій зберігається кількість поточного товару, повинна мати
цілий тип, тому її ім'я буде intКількість.
Змінні, що використовуються в програмі, представлені в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1.
Реквізит
Цінаі
Кількістьі
і
V

Ім'я
curЦіна
intКількість
і
curV

Призначення
Ціна поточного товару, грн.
Кількість поточного товару, шт.
Порядковий номер поточного товару
Загальна вартість придбаних товарів, грн

Інтерфейс з користувачем
Оскільки кількість усіх видів товару є наперед відомою величиною,
тому цю величину можна ввести за допомогою текстового поля txtN на
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формі.
Введення ціни і кількості товару кожного виду здійснюється за
допомогою вікон введення (рис.7.2.), аналогічних як і в задачі про
покупки. Початок цього процесу можна пов'язати з клацанням на кнопці
„Обчислити”.

Рис. 7.2. Діалогові вікна для введення ціни і кількості товару
Отриманий результат виводиться в увігнуту область,
представлена на формі написом lblV (lblВартість).
Розв’язок задачі виконується за допомогою форми (рис. 7.3).

яка

Рис. 7.3. Форма для розв’язку задачі про переоблік
Код програми
У процедурі, яка обробляє подію Клацання на кнопці „Обчислити”,
використовуються наступні оператори:
Option Explicit
Private Sub CmdОбчислити_Click()
'Опис змінних'
Dim curЦіна As Currency, _
intКількість As Integer, _
i As Integer, _
curV As Currency
curV = 0 'Загальна вартість'
'Цикл з опрацювання даних про товари'
For i = 1 To CInt(txtN)
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'Введення ціни і кількості товару'
curЦіна = CCur(InputBox(«Введіть ціну», _
CStr(i) & «-го товару»))
intКількість = CInt(InputBox(«Введіть кількість», _
CStr(i) & «-го товару»))
'Обчислення загальної вартості'
curV = curV + curЦіна * intКількість
Next i
'Вивід результатів'
lblV = Format(curV, «0.00 грн.»)
End Sub

Виконання програми і аналіз отриманих результатів
Робота в кіоску, який реалізує канцелярські товари організована
позмінно: один тиждень працює Іваненко П., наступний – Петренко Р.
Тому в кінці кожного тижня проводиться переоблік залишків товарів. У
наступній таблиці наведений перелік товарів, які залишилися
непроданими в кінці зміни Іваненка П.
Таблиця 7.2.
Залишок товарів на 17.11.2009 року
Найменування Ціна (грн.) Кількість
Ручка
6,20
100
Олівець
0,80
50
Зошит
0,50
200
Гумка
0,60
20
Лінійка
1,40
10

Для визначення загальної вартості цих товарів був використаний
розроблений додаток. На рис. 7.4 приведена загальна вартість товарів, які
Іваненко П. передав Петренку Р.

Рис. 7.4. Результат розв’язку задачі
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Завдання
1. Задана інформація про суми нарахованої заробітної плати
працівників одного із структурних підрозділів підприємства. Проведено
відрахування прибуткового податку у розмірі 13% із нарахованої заробітної
плати кожного працівника. Обчислити загальну суму нарахованого
прибуткового податку по підрозділу підприємства.
2. Задано інформацію про щоденну вартість реалізованих квитків
автостанцією протягом місяця. Знайти середньоденну вартість реалізованих
квитків.
3. Задана інформація про фактичний та плановий обсяг виробництва
продукції кожного цеху на деякому підприємстві. Знайти загальне абсолютне відхилення фактичного обсягу виробництва від планового для усіх
цехів.
4. Визначити загальну вартість наданих послуг оператором
мобільного зв’язку кільком клієнтам протягом місяця. Задано кількість
клієнтів, для яких розраховується вартість послуг. Крім того, для кожного
клієнта відома вартість розмов, вартість смс-повідомлень та вартість ммсповідомлень. Якщо загальна вартість наданих послуг одному клієнтові
перевищує 100 грн., то йому надається знижка у розмірі 2%.
5. Задана інформація про суми нарахованої заробітної плати працівників одного із структурних підрозділів підприємства. Проведено відрахування податку у фонд соціального страхування у розмірі 3% із нарахованої
заробітної плати кожного працівника. Обчислити загальну суму нарахованого податку у фонд соціального страхування підрозділом підприємства.
6. Визначити загальну вартість залишків товарів у гривнях на кінець
місяця (S), якщо відомі залишки певного товару на складі на початку
місяця (ZPi), надходження (Ni) і відпуск (Vi) протягом місяця, а також ціна
одиниці товару (Cі). Залишки одного виду товару розраховуються за
формулою: Zi=(ZPi+Ni-Vi)*Ci
7. Задана інформація про обсяги продажу продукції у деякому
магазині. Знайти загальну кількість днів місяця, коли об’єм продажу
продукції магазином був меншим, ніж 3000 грн.
8. Задана інформація про суми купівлі і продажу іноземної валюти
кожним клієнтом протягом дня. Знайти прибуток обмінного пункту за
день.
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9. Задана інформація про суми вкладу кожного з клієнтів банку.
Знайти серед вкладників банку клієнта, сума вкладу якого є найбільшою.
10. Задано інформацію про розмір стипендії студентів економічного
факультету. Знайти кількість студентів, які отримують підвищену
стипендію. Розмір підвищеної стипендії становить 750 грн.
11. Задана інформація про кредитні угоди кількох клієнтів банку, а
саме: сума кредиту (PVi), термін (ti) та відсоткову ставку (ri.). Обчислити
загальну суму коштів, які будуть повернуті згідно даних угод. Сума
повернення для одного клієнта обчислюється за формулою:
t

FVi  1  ri  * PVi
12. Задано інформацію про розмір стипендії студентів вашої групи.
Знайти середній розмір стипендії у вашій групі.
13. Розрахувати прибуток туристичної компанії за день, якщо відомо
кількість сімей, які скористались послугами компанії, вартість однієї
путівки, транспортні витрати на одну особу, кількість дорослих членів
сім’ї та кількість дітей. Дітям надається знижка у розмірі 25%. Крім того,
якщо тривалість перебування >10 діб, то туристам надається знижка 5%
від загальної вартості подорожі.
14. Задана інформація про температуру повітря протягом грудня 2009
року. Визначити день, коли температура повітря була мінімальною.
15. Задана інформація про обсяги випуску кількох видів продукції
протягом року (у І-му, ІІ-му, ІІІ-му і ІV-му кварталах). Показники
абсолютного приросту за півріччя обчислюються за формулою:
vi  (a i  bi )  (ci  d i ) . Обчислити загальний абсолютний приріст для усіх
видів продукції.
Контрольні питання
1. Який процес називається циклічним?
2. Яке призначення оператора циклу з лічильником?
3. Яким може бути величина кроку циклу у циклі з лічильником? Чи
завжди цей крок вказується?
4. Чи можливе зациклювання у циклі з лічильником?
5. Чи завжди можна замінити оператор циклу з лічильником
оператором умовного циклу і навпаки?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8
Текстовий редактор WORD
Мета роботи:
 ознайомитись
редактора,

із

структурою

робочого

вікна

текстового

 набути основних навиків та вмінь роботи з текстом, таблицями
та формулами
Теоретичні відомості
Загальна назва програмних засобів, призначених для створення,
редагування і форматування простих і комплексних текстових документів,
— текстові процесори. Під текстовим процесором розуміємо прикладну
програму, яка, окрім базового набору роботи з текстом, володіє
додатковими можливостями, такими як форматування тексту, перевірка
правопису, перенос слів, вставлення ілюстрацій та ін.
Із поширених прикладних програм безперечним лідером серед
текстових процесорів є Microsoft Word. Він вже давно відомий як
потужний текстовий процесор, що надає великі можливості користувачам
різного рівня та кваліфікації. Зручний інтерфейс і змога його
налаштування під конкретного користувача, розгалужена система довідок
та підказок, відкритість для модифікацій і доповнень з боку самого користувача вигідно вирізняють цей продукт серед інших. Word - це програма
для професійного редагування та форматування тексту, макетування
текстових документів. Для цього у розпорядження користувача надаються
потужні можливості меню, панелі інструментів, контекстних меню,
розгалужена система допомоги. Практично усі перераховані вище вимоги
для роботи з текстом у Word реалізовані просто та зрозумілі інтуїтивно.
Microsoft Word як програмний засіб дотримується принципу
WYSWYG (What You See is What You Get) - «що бачите, те й отримуєте».
Те, що користувач бачить на екрані, збігатиметься, наприклад, із
роздрукованим з високою точністю. Крім того, Microsoft Word забезпечує
повну інтеграцію даних з іншими програмами сімейства Microsoft Office
(деякі з них будуть розглянуті в наступних розділах), а також широку
підтримку технології OLE (є можливість вставки у документ фрагментів,
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виконаних в інших прикладних програмах та їх активізації та редагування
у цих програмах).
Слід зазначити, що можливість вставки об'єктів та ілюстрацій як
незалежних зображень, наявність текстових блоків з їх здатністю до
збереження єдиного текстового потоку, розширені можливості
редагування таблиць наближають Word до видавничих систем середнього
класу за одночасного збереження всіх переваг найпотужнішого текстового
процесора.
Хід роботи
1. Ознайомитись із структурою робочого вікна текстового редактора
MS Word.
2. Навчитись встановлювати та приховувати стандартну панель
інструментів та панель інструментів для форматування.
View  Toolbars Standard
ВидПанели инструментовСтандартная
View  ToolbarsFormatting.
ВидПанели инструментовФормат
3. Навчитись встановлювати та приховувати горизонтальну та
вертикальну лінійки.
View  Ruler
Вид  Линейка
4. Навчитись встановлювати та приховувати межі тексту.
Tools  Options  Viеw  Text boundaries
Сервис  Параметры Границы текста
5. Набрати один абзац будь-якого тексту. Встановити шрифт Times
New Roman, стиль шрифту Regular (Обычный), розмір шрифту – 14. Для
цього треба виділити набраний текст і виконати
{FormatFont  Font (Times New Roman) Font style (Regular)  Size
(14)}
Формат ШрифтШрифт(Times New Roman)Стиль
шрифта(Regular) Размер (14)
6. Даний текст скопіювати у «хвіст» файла 3 рази. Для цього
необхідно виділити даний текст, виконати Edit  Copy {Правка 
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Копировать}, перемістити курсор в кінець тексту і виконати Edit  Paste
{Правка  Вставить} .
7. Виставити абзац – 1,27 см
{Format  Paragraph  Spesial  First line  By}.
{Формат  Абзац  Первая строка  Отступ}.
8. Текст вирівняти з обох боків
{Format  Paragraph Alignment  Justify}
{Формат  Абзац  Выравнивание}
9. Записати документ на робочий диск групи у власну папку у файл із
назвою РN та розширенням doc, де Р – перша літера прізвища, N –
порядковий номер у журналі).
{File  Save as  Save in (}
{Файл  Сохранить как}
10. Задати параметри сторінки (зверху і знизу - 2 см, зліва - 3 см,
справа - 1,5 см, формат паперу - А4).
{File  Page Setup  Margins}
{Файл  Параметры страницы  Поля}.
11. В кінці тексту справа набрати своє прізвище та ініціали.
12. Біля свого прізвища зробити зноску (вказати групу, улюблений
предмет і інше).
{Insert  Footnote}
{Вставка  Сноска}
13. На початок тексту вставити заголовок жирним шрифтом.
14. Останнє речення тексту виділити іншим шрифтом.
15. Останнє речення перемістити на початок тексту і обвести
рамкою.
{Edit  Cut, Edit  Paste},
{Правка  Вырезать; Правка  Вставить}
{Format  Borders and ShadingBox}
{Формат  Границы и заливкиРамка}
16. Переглянути документ у різних форматах екрану (25%, 50%, 75%,
100%).
{View  Zoom}
{Вид  Масштаб}
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17. Розбити другий абзац документа на дві колонки
{Format  Columns  Two}.
{Формат  Колонки  Две}.
18. Ліву колонку тексту виділити курсивом і іншим кольором.
{Format  Font... }.
{Формат  Шрифт... }.
19. Для третього абзацу тексту встановити міжрядковий інтервал -1,5.
{Format  Paragraph Line spasing  1.5 lines}.
{Формат  Абзац  Интервал  Междустрочный  Полуторный}.
20. Пронумерувати сторінки документа.
{Insert  Page Numbers}
{Вставка  Номера страниц}
21. До документа зробити титульну сторінку. Для цього необхідно
поставити курсор на початок тексту (Ctrl+Home} і натиснути комбінацію
клавіш (Ctrl+Enter). В результаті текст переміститься на наступну
сторінку, а на звільненій сторінці набрати титульну сторінку (див.
додаток, мінімальний розмір шрифта 14).
22. Відмінити нумерацію першої сторінки.
{Insert  Page Numbers  Show Number on First Page}
{Вставка  Номера страниц  Номер на первой странице}
23. У кінці документа створити таблицю (розмір шрифту – 12) згідно
індивідуального завдання, поданого у додатку А (номер варіанту
відповідає порядковому номеру студента за списком групи).
24. До таблиці побудувати діаграму.
{Insert  Оbject Create New Microsoft Graph Chart}
{Вставка  Объект Диаграмма Microsoft Graph Chart }
25. Вставити запропоновані формули:
{Insert  Оbject Create New Microsoft Equation 3.0}
{Вставка  Объект  Microsoft Equation 3.0}
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26. Зробити попередній перегляд документу
{File  Print Preivew}.
{Файл  Предварительный просмотр}.
27. Оформити титульну сторінку до звіту про виконання
лабораторної роботи №8 (зразок у Додатку Б).
28. Видрукувати звіт про виконання лабораторної роботи.
Контрольні питання
1. Як зберегти документ у потрібному місці з потрібним іменем і
потім його відкрити?
2. Як встановити зручні для роботи режим та масштаб
відображення і як це вплине на вигляд документа?
3. Як переміститися в потрібне місце тексту?
4. Як увести в текст документа символи, відсутні на клавіатурі?
5. Як додати пропущений фрагмент тексту всередину абзацу та
вилучити зайві символи?
6. Що таке форматування тексту і яка різниця між форматуванням
символів та абзаців?
7. Які параметри форматування символів та абзаців можна
змінити за допомогою панелі інструментів Форматування та лінійки
форматування, а які - ні?
8. Як створити нумерований список або список з мітками і як
змінити параметри його форматування?
9. Як здійснити пошук та заміну фрагментів тексту?
10. Як знайти спеціальні символи (кінець абзацу, табуляцію
тощо)?
11. Скільки є різних способів створення таблиць і як ними
користуватися?
12. Як додати до таблиці рядки, стовпці та окремі комірки і як
13. їх вилучити?
14. Як змінити розміри елементів таблиці?
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15. Якими засобами можна оформити зовнішній вигляд таблиці?
16. Як відсортувати рядки таблиці?
17. Чи можна змінити напрям розміщення тексту в таблиці?
18. Як вставити в текст математичну формулу?
19. Як змінити розміри та інтервали для елементів формули?
20. Як відредагувати помилкову формулу?
21. Як змінити розміри сторінок документа та полів?
22. Які параметри сторінки можна змінити за допомогою миші?
23. Як вставити номери для всіх сторінок, крім першої?
24. Чи можна почати нумерацію сторінок документа з довільного
числа?
25. Чи можна побачити на екрані, як виглядатиме надрукований
документ?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9
Табличний процесор MS Excel (робота з електронними
таблицями)
Мета роботи: практичне освоєння основної технології роботи з

електронними таблицями в табличному процесорі Excel: створення і
редагування таблиць, розрахунки за формулами, розв’язування завдань за
допомогою електронних таблиць.
Теоретичні відомості
Бухгалтер, економіст, інженер чи приватний підприємець
повсякденно має справу з інформацією, що представлена у вигляді
таблиць даних як текстового, так і числового характеру.
Одним з найбільш поширених засобів роботи з документами, що
мають табличну структуру, є програма Microsoft Exel. Вона призначена
для роботи з таблицями даних, переважно числових. При формуванні
таблиці виконують введення, редагування, форматування текстових і
числових даних, а також формул. Наявність засобів автоматизації
полегшує ці операції.
Табличні процесори не тільки автоматизують розрахунки, а й також
є ефективним засобом для аналізу можливих варіантів розрахунків.
Змінюючи значення одних параметрів можна спостерігати за змінами
інших, залежних від них даних.
На екран дисплею електронна таблиця виводиться у вигляді матриці,
яка складається із стовпців і стрічок, на перетині яких утворюються
комірки. Кожний стовпець і рядок наділені ідентифікатором так, що
кожна комірка може бути визначена єдиним способом.
Введення даних здійснюють безпосередньо в поточну комірку або в
рядок формул, розташований у верхній частині вікна програми
безпосередньо під панелями інструментів. Місце введення вказується
текстовим курсором.
Форматування вмісту комірок.
Числові формати. Для економічних розрахунків застосовують три
різних формати запису чисел: звичайний числовий, фінансовий і формат
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дати.
Фінансовий формат використовується для запису грошових сум, він
відрізняється від числового вказівкою грошової одиниці (наприклад, грн.)
і фіксованим числом знаків після коми. Крім того, програма інакше
підходить до заокруглення чисел в цьому форматі, щоб в результаті
операцій з дуже великими сумами не загубилася жодна копійка.
При записі дати можна вибирати різні варіанти форматування, але
треба пам'ятати про те, що будь-яка дата це деяке число, яке можна
представити як кількість мілісекунд що пройшли з деякої точки відліку.
Текстові формати. Використовують для запису текстових рядків і
цифрових нечислових даних (наприклад, поштових індексів, номерів
телефонів і тому подібне).
Зміна формату даних у комірці. Щоб змінити формат відображення
даних в поточній комірці або у вибраному діапазоні комірок,
використовують команду Формат Комірки. Вкладки діалогового вікна,
що відкривається, дозволяють вибирати формат запису даних (кількість
знаків після коми, вказівка грошової одиниці, спосіб запису дати і інше),
задавати напрям тексту і метод його вирівнювання, визначати шрифт і
зображення символів, управляти відображенням і видом рамок, задавати
фоновий колір.
Обчислення в таблицях програми Exсel здійснюється за допомогою
формул. Формула може містити числові константи, посилання на комірки
і функції Exсel, сполучених знаками математичних операцій. Дужки
дозволяють змінити стандартний порядок виконання дій. У поточній
комірці відображається результат виконання формули, а сама формула
відображається в рядку формул.
Замість чисел у формулі використані імена комірок – посилання на
комірки. Посилання виконують роль адрес комірок, вміст яких
використовується в обчисленнях. Результат розрахунку залежить від того,
які числа знаходяться в комірках. Тобто комірка, що містить формулу, є
залежною, і підлягає перерахунку кожний раз, коли змінюються значення
в комірках, на які вказують посилання, що входять у формулу.
Посилання можна задати вручну або клацнути на потрібній комірці
(вибрати потрібний діапазон) покажчиком миші.
Для редагування формули слід двічі клацнути на відповідній
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комірці. При цьому комірки, від яких залежить значення формули,
виділяються на робочому листі кольоровими рамками, а самі посилання
відображаються в комірці або в рядку формул тим же кольором.
Адресація комірок.
Відносна адресація. Від методу адресації посилань залежить, що з
адресами відбуватиметься при копіюванні формули з однієї комірки в
іншу. За замовчуванням, посилання на комірки у формулах розглядаються
як відносні. Це означає, що посилання при копіюванні формули з одної
комірки в іншу автоматично змінюються.
Абсолютна адресація. Виникають ситуації, коли при заповненні
комірок формулою необхідно зберегти абсолютну адресу комірку (тобто
не міняти її), якщо, наприклад, вона містить значення, використовуване
при подальших обчисленнях в інших рядках і стовпцях. Для завдання
абсолютного посилання треба задати перед позначенням номера стовпця
або номера рядка символ $.
Завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Створіть нову книгу.
Виберіть завдання додатку А згідно свого порядкового номера
Створіть таблицю, доповніть її записами до 20 рядків
Відформатуйте як у завданні.
Зробіть запропоновані обчислення.
Записати книгу на робочий диск групи у власну папку у файл із
назвою РN та розширенням xls, де Р – перша літера прізвища,
N – порядковий номер у журналі).
Контрольні питання

1. Які завдання найкраще вирішувати за допомогою табличного
процесора?
2. Що таке книга? лист?
3. Охарактеризуйте призначення пунктів головного меню Excel.
4. Що таке комірка? Як керувати курсором при навігації по
комірках?
5. Які є два способи адресації комірок? Яка між ними різниця?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Чи можна присвоювати імена коміркам?
Як відбувається введення даних в комірку?
Які типи даних може містити електрона таблиця Excel?
Як здійснювати виділення комірок за допомогою маніпулятора
миші та клавіатури?
Як працювати з виділеними комірками за допомогою буфера
обміну?
Як додати до таблиці рядки та стовпці?
Як змінити висоту рядка та ширину стовпця таблиці?
Як задати формат зображення даних у комірках?
Як задати шрифт та вирівнювання вмісту комірок?
Як задати способи обрамлення та затінення комірок?
Як створити стиль для параметрів форматування?
Як програма визначає, що дані в комірці є формулою?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10
Табличний процесор MS Excel
(використання стандартних функцій)
Мета роботи:
 оволодіти навиками роботи з майстром функцій;
 навчитися працювати з складними функціями: СЧЕТЕСЛИ
(COUNTIF), СУММЕСЛИ (SUMIF), ЕСЛИ (IF), ВПР(VLOOKUP) та ін.;
 ознайомитись із роботою бази даних у Excel, розрахунком
проміжних підсумків та застосуванням розширеного фільтру.
Теоретичні відомості
Стандартні функції використовуються в програмі Excel тільки у
формулах. Виклик функції полягає у вказівці у формулі імені функції,
після якого в дужках указується список параметрів. Окремі параметри
розділяються в списку крапкою з комою. Як параметр може використовуватися число, адреса комірку або довільний вираз, для обчислення якого
також можуть використовуватися функції.
Використання майстра функцій. Майстер функцій полегшує вибір
потрібної функції. У списку Категорія вибирається категорія, до якої
відноситься функція (якщо визначити категорію скрутно, використовують
пункт Повний алфавітний перелік), а в списку Функція — конкретна
функція даної категорії.
Після клацання на кнопці ОК ім'я функції заноситься в рядок формул
разом з дужками, що обмежують список параметрів. Текстовий курсор
встановлюється між цими дужками.
Введення параметрів функції. В ході введення параметрів функції
палітра формул змінює вигляд. На ній відображаються поля, призначені
для введення параметрів. Якщо назва параметра вказана напівжирним
шрифтом, то цей параметр є обов'язковим і відповідне поле повинне бути
заповнене. Параметри, назви яких приводяться звичайним шрифтом,
можна опускати. У нижній частині палітри приводиться короткий опис
функції, а також призначення змінного параметра.
Параметри можна вводити безпосередньо в рядок формул або в поля
палітри формул, а якщо вони є посиланнями — вибирати на робочому
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листі. Якщо параметр заданий, в палітрі формул указується його значення,
а для опущених параметрів — значення, прийняті за умовчанням. Тут
можна також побачити значення функції, обчислене при заданих
значеннях параметрів.
Бази даних в Excel. Великі обсяги даних з однотипною структурою
являють собою базу даних, яка ще має назву списку даних. Excel розпізнає
списки автоматично. Ознакою кінця області списку вважають першу
пусту стрічку, тому потрібно видалити всі пусті рядки або вказувати
область бази даних вручну.
Інформація, що сформована у вигляді бази даних може оброблятися
за допомогою спеціальних функцій та інших засобів (пункт меню Data
(Дані)). Це сортування, фільтрування за допомогою автофільтра та
розширеного фільтра, підбиття підсумків (Subtotals) та ін.
Розширений фільтр (Advanced Filter) дає змогу, користуючись
значеннями існуючої бази даних, створювати іншу базу, значення якої
задовольняють поставленій умові.
Завдання
У всіх завданнях замість k треба використовувати число, яке
означає порядковий номер студента в академічній групі. Наприклад,
студенту з порядковим номером 5 замість виразу 2*k потрібно
використовувати число 10 (оскільки 2*5=10).
На першому аркуші (Sheet1) потрібно створити таблицю 10.1, яка
має такий вигляд:
Таблиця 10.1
База
Б1
Б1
Б1
Б3
Б3
Б3
Б3
Б4

Магазин
М1
М1
М2
М1
М2
М2
М2
М1

Товар
Т1
Т4
Т1
Т1
Т2
Т4
Т5
Т1

Кількість поставленого товару
10
60
5
15
2k
k+50
15
40

а на другому аркуші (Sheet2) – таблицю 10.2, яка має вигляд
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Таблиця 10.2
Ціна, грн.

Товар

k+10
15
30
20
k+20

Т1
Т2
T3
Т4
Т5

1.1. З використанням функції VLOOKUP на третьому аркуші (Sheet3)
створити таблицю 10.3, яка має такий вигляд:
Таблиця 10.3
База

Магазин

Товар

Б1
Б1
Б1
Б3
Б3
Б3
Б3
Б4

М1
М1
М2
М1
М2
М2
М2
М1

Т1
Т4
Т1
Т1
Т2
Т4
Т5
Т1

Кількість
поставленого
товару
10
60
5
15
2k
k+50
15
40

Вартість поставленого товару
10*(k+10)
1200
5*(k+10)
...
...
...
...
...

1.2. За допомогою команди Subtotals меню Data на підставі таблиці
10.3 в таблицях 10.4 та 10.5, відповідно, обчислити:
 вартість поставок на кожну базу зокрема та загальну вартість усіх
поставок;
 вартість поставок у кожнен магазин зокрема (попередньо виконавши
сортування).
Таблиці 10.4 та 10.5 отримати на четвертому аркуші (Sheet4).
1.3. За допомогою функцій COUNTIF та SUMIF, застосованих до
даних таблиці 10.3, обчислити:
 кількість поставок вартістю понад 1000 грн.;
 загальну вартість поставок товару Т1.
Результати записати під останнім рядком таблиці 10.3.
1.4. На підставі таблиці 10.1 на першому аркуші (Sheet1) побудувати:
 таблицю 10.6, у якій навести лише дані про постачання товару Т1 у
магазин М1;
 таблицю 10.7, у якій відобразити лише дані про постачання товарів
Т1 та Т4;
 таблицю 10.8, у якій дати перелік магазинів без повторень.
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Під час виконання завдань використати підменю Filter меню Data
(команда Advanced filter), а для створення таблиці 10.8 додатково – опцію
Unique record only. Застосувати такі критерії:
 для таблиці 10.6 – «Магазин = М1» AND «Товар = Т1»;
 для таблиці 10.7 – «Товар = Т1» OR «Товар = Т4»;
 для таблиці 10.8 – «Магазин = *» (довільний магазин).
Хід роботи
Завдання 1.
Після активізації середовища MS Excel у ньому автоматично
створюється нова робоча книга, яка називається book1.xls. За допомогою
команди Save As… (меню File) запишіть у власний каталог поки що
порожні електронні таблиці у файл, для якого визначте унікальне ім’я
(наприклад, еkb11_12.xls, де ekb11 – ідентифікатор групи, 12 –
порядковий номер студента в групі). Визначивши назву файлу, усі
наступні його збереження виконуйте за допомогою команди Save (меню
File) або відповідної кнопки панелі інструментів.
На першому аркуші (Sheet1) побудуйте таблицю 10.1:
1
2
3

9

A
База
Б1
Б1

Б4

B
Магазин
М1
М1

М1

C
Товар
Т1
Т4

Т1

D
Кількість поставленого товару
10
60

40

Перед уведенням даних у таблицю задайте українську абетку, а
засобами панелі інструментів – поточні характеристики шрифту,
наприклад, гарнітуру Times New Roman, висоту 12, а також зручний
масштаб відображення таблиці, наприклад, 100%.
Визначте відповідну ширину стовпця таблиці. Це можна зробити
пересуваючи мишкою межі комірок з назвами стовпця або застосувавши
до попередньо виокремленого стовпця команду Width… підменю Column
(меню Format).
Пересувайтеся комірками таблиці за допомогою мишки, клавіш
керування курсором (,,,) чи клавіші Tab.
За допомогою команди Cells… (меню Format) активізуйте діалогове
вікно, через яке задайте режими форматування виокремленої комірки.
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Після вибору відповідної комірки вводьте (чи редагуйте) дані за
допомогою клавіатури (режим редагування активізують подвійним
клацанням мишки чи натисканням на клавішу F2). Дані, що вводите,
повинні відповідати індивідуальному завданню.
Для обведення рамкою усієї таблиці чи групи комірок виділіть
відповідний фрагмент аркуша. За допомогою панелі інструментів задайте
режими окреслення комірок.
Перейдіть на другий аркуш. Для цього активізуйте корінець аркуша
Sheet2. Аналогічно створіть таблицю 10.2 і заповніть її даними, що
відповідають індивідуальному завданню. Наприклад, студент з
порядковим номером 40 повинен створити таблицю з такими даними:
1
2
3
4
5
6

А
Товар
T1
T2
T3
T4
T5

В
Ціна, грн.
50
15
30
20
60

1.1. Поверніться на аркуш 1. Виокремте всі комірки таблиці 1
(А1:D9). Скопіюйте виокремлений фрагмент у буфер обміну за
допомогою команди Copy (меню Edit) чи відповідної кнопки панелі
інструментів. Перейдіть на третій аркуш (Sheet3) і виокремте деяку
комірку, наприклад, А1. За допомогою команди Paste (меню Edit) чи
відповідної кнопки панелі інструментів відновіть, починаючи з
виокремленої комірки, дані, які є у буфері обміну (таблиця 1).
Сформуйте таблицю 10.3. Для цього після розширення стовпця D і
форматування стовпця Е запишіть у комірці Е1 заголовок останнього
стовпця таблиці 10.3 - «Вартість поставленого товару». Обведіть рамкою
новоутворену таблицю.
Для обчислення вартості поставленого товару в комірці Е1 запишіть
формулу
=D2*VLOOKUP(C2;SHEET2!A$2:B$6;2)
У результаті обчислення за цією формулою знаходимо добуток
значення кількості поставленого товару і значення ціни товару. Значення
кількості беремо з таблиці 10.3 (комірка D2), а значення ціни товару, який
є в комірці С2, вибираємо із другого стовпця таблиці 10.2
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(SHEET2!A$2:B$6) в результаті перегляду цієї таблиці (функція
VLOOKUP).
Зауваження 1. У деяких версіях MS Excel розділювачем між
аргументами функцій є не крапка з комою (;), а кома (,).
Зауваження 2. У наведеній формулі, а також низці наступних
формул, знак $ використовувати обов’язково. Так фіксують координату у
формулі, яку не потрібно змінювати під час поширення формули. Усі
незафіксовані координати під час поширення формул змінюються залежно
від напряму поширення.
Записану формулу за допомогою послідовного виконання команд
Copy і Paste (меню Edit) або за допомогою мишки поширте на діапазон
комірок Е2:Е9. За допомогою мишки це виконують так: переводять
вказівник мишки у правий нижній кут поточної комірки (де зображення
чорного квадратика на перерізі меж комірок); зафіксовують цю позицію,
натискаючи на клавішу мишки; не відпускаючи клавіші, перетягують
вказівник до кінця діапазону (комірка Е9).
Зауваження 3. У цих рекомендаціях з синтаксичних міркувань щодо
застосовуваних формул розділові знаки між формулами, а також між
формулами і текстом не проставлено.
Зауваження 4. Будьте уважними щодо використання української та
латинської абетки під час створення таблиць 10.1 і 10.2, а також запису
аргументів наведених нижче формул. Потрібно, щоб літери Т і М були з
однієї абетки.
1.2. Двічі скопіюйте таблицю 10.3 на аркуш 4 (Sheet4) так, щоб одна
копія (таблиця 10.4) починалася, наприклад, з комірки А1, а друга
(таблиця 10.5) – з комірки А20.
Виокремте таблицю 10.4. Активізуйте команду Subtotals… (меню
Data). У діалоговому вікні у відповідних полях: зазначте стовпчик, щодо
якого робити підсумки, (поле At Each Change in:) – База; визначте
функцію, за якою виконуватимуться обчислення (поле Use Function) –
Sum; зазначте стовпець, дані якого є аргументами функції (поле Add
Subtotal) – Вартість поставленого товару.
У результаті виконаних дій у таблиці 10.4 буде підраховано вартість
поставок по кожній базі зокрема (наприклад, для бази Б1 – рядок Б1
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Total), а також загальна вартість товарів по всіх базах (рядок Grand
Total).
Виокремте таблицю 10.5. Активізуйте команду Sort… (меню Data).
У діалоговому вікні в полі Sort by зазначте стовпець, щодо якого
сортуватиметься таблиця – Магазин, а також задайте перемикач
Ascending, який визначає критерій сортування (за зростанням). Після
виконаних операцій дані таблиці 10.5 буде посортовано за номерами
магазинів.
З використанням команди Subtotals… (меню Data) стосовно стовпця
Магазин таблиці 10.5 визначте вартість поставок по кожному магазину.
Отримані часткові підсумки завжди можна скасувати опцією
Remove All у діалоговому вікні Subtotal, яке активізують після вибору
конкретної таблиці.
1.3. Поверніться на третій аркуш (Sheet3). Під останнім рядком
таблиці 3 (комірка А10) запишіть текст «Кількість поставок вартістю
понад 1000 грн.», а у комірці Е10 запишіть формулу
=COUNTIF(E2:E9;“>1000”)
У результаті використання статистичної функції COUNTIF буде
обчислено серед даних діапазону E2:E9 кількість чисел, значення яких
більші 1000. У випадку k=45 результатом обчислення буде 2.
У комірці А11 запишіть текст «Вартість поставок товару T1», а у
комірці Е11 – формулу
=SUMIF(C2:C9;”Т1”;E2:E9)
За допомогою математичної функції SUMIF буде обчислено суму
тих чисел з діапазону E2:E9, які відповідають значенню товару Т1 (Т1
вибирають з діапазону C2:C9). У випадку k=45 результат обчислення за
цією формулою – 3850.
Дві останні формули можна набрати, послідовно вводячи всі
символи за допомогою клавіатури або застосовуючи майстер функцій. В
останньому випадку після активізації майстра функцій (команда
Function… меню Insert або відповідна кнопка панелі інструментів)
спочатку у діалоговому вікні Insert Function в полі Or select a category
задають категорію функції, а у вікні Select a Function вибирають
конкретне ім’я функції. На наступних етапах через діалогові вікна задають
у відповідних полях параметри функції.
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У разі вибору функції COUNTIF у діалоговому вікні треба
зазначити діапазон застосування функції (поле Range) та критерій (поле
Criteria); а для функції SUMIF – діапазон вибору (поле Range), критерій
вибору (поле Criteria) і діапазон застосування функції (поле Sum_range).
1.4. Поверніться на перший аркуш (Sheet1). Починаючи, наприклад,
з комірки А12, побудуйте критерій (krit1) для створення таблиці 10.6:
12
13

A
Krit1
=AND(B2=«M1»;C2=«T1»)

Використання тут логічної функції AND означає, що умовою
копіювання рядка з таблиці 10.1 у таблицю 10.6 є одночасна наявність у
стовпці В тексту М1, а в стовпці С – Т1.
Після визначення критерію активізуйте команду Advanced Filter
підменю Filter (меню Data). У діалоговому вікні задайте перемикач Copy
to another location (для того, щоб нова таблиця була побудована за
межами таблиці 10.1) і у відповідних вікнах визначте: діапазон
розміщення таблиці 1 (List Range:) – А1:D9; діапазон розміщення
критерію (Criteria Range:) – А12:А13; комірку, якої розміщуватиметься
новостворювана таблиця 6 (Copy to:), – наприклад, А15.
Для створення таблиці 10.7 побудуйте критерій krit2, який
розмістіть, наприклад, у комірках В12:В13, а саме:
12
13

В
Krit2
=OR(C2=«Т1»;C2=«T4»)

Використання тут логічної функції OR означає, що умовою
копіювання рядка з таблиці 10.1 у таблицю 10.7 є наявність у стовпці С
тексту Т1 чи Т4.
Після визначення критерію знову використайте команду Advanced
Filter. У діалоговому вікні зазначте:
List Range: – А1:D9
Criteria Range: – В12:В13
Copy to: – А21
Для створення таблиці 10.8 у комірках С12:С13 побудуйте такий
критерій:
12
13

С
Магазин
*
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Активізуйте команду Advanced Filter. У діалоговому вікні зазначте:
List Range: – B1:B9
Criteria Range: – С12:С13
Copy to: – G1
а також задайте опцію Unique records only.
Контрольні питання
1.
2.

Яким чином викликати майстер функцій у Excel?
Назвіть основні категорії функцій, що можна використати у
Excel?
3. Яким чином задають аргументи функцій Excel?
4. Що таке база даних у Excel?
5. Які основні принципи роботи з базами даних в Excel?
6. Як здійснюється сортування інформації в базі даних?
7. Які кроки треба виконати перед застосуванням операції
розрахунку проміжних підсумків?
8. Як здійснюється пошук інформації в базі даних?
9. Що таке фільтрація бази даних у Excel?
10. Яка різниця між автофільтром і розширеним фільтром?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11
Табличний процесор MS Excel
(побудова графіків та застосування функції підбір
параметра)
Мета роботи:
 удосконалити вміння побудови і редагування діаграм;
 навчитись прогнозувати результат за допомогою підбору
параметра.
Теоретичні відомості
У програмі Excel термін діаграма використовується для позначення
всіх видів графічного представлення числових даних.
Діаграма є вставним об'єктом, упровадженим на один з листів
робочої книги. Вона може розташовуватися на тому ж листі, на якому
знаходяться дані, або на будь-якому іншому листі. Діаграма зберігає
зв'язок з даними, на основі яких вона побудована, і при оновленні цих
даних автоматично міняє свій вигляд.
Для побудови діаграми зазвичай використовують Майстер діаграм,
що запускається клацанням на кнопці Майстер діаграм на стандартній
панелі інструментів. Зручніше заздалегідь виділити область, що містить
дані, які відображатимуться на діаграмі, але задати цю інформацію можна
і в ході роботи майстра.
При обробці табличних даних часто виникає необхідність
спрогнозувати результат на основі відомих значень, або навпаки,
визначити, якими мають бути початкові значення для отримання
вказаного результату.
У арсеналі Excel є команда Підбір параметра (меню Сервіс), яка
дозволяє здійснити пошук саме того значення змінної величини, при
якому буде досягнутий вказаний результат. Підбір параметра можна
використовувати для дослідження рівнянь і функцій.
Завдання
1. Попит Q (кількість купленого товару) на деякий товар залежно від
його ціни P описує формула
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P  1000* k (10  Q50+k)
Q

(11.1)

Пропозиція цього товару (кількість Q товару, що буде поставлено на
ринок) пов’язана з ціною P залежністю

P  eQ /10 (10  Q  50+k).

(11.2)
2. На п’ятому аркуші (Sheet5), використовуючи формули (11.1) та
(11.2), побудувати таблицю 11.1 залежності попиту та пропозиції від ціни.
На підставі даних цієї таблиці побудувати на одному графіку криві попиту
та пропозиції.
3. За допомогою команди Goal seek меню Tools отримати ціну
рівноваги P* та рівноважний випуск Q* продукції, розв’язавши нелінійне
рівняння з одним невідомим Q:

1000* k  eQ /10 .
Q

(11.3)

Обчислення виконати на цьому ж аркуші.
Хід роботи
1. Перейдіть на п’ятий аркуш (Sheet5) у файлі, створеному при
виконанні лабораторної роботи №10. Якщо в робочій книзі такого аркуша
(чи будь-якого іншого) немає, то його можна створити. Для цього треба
активізувати команду Worksheet (меню Insert). На п’ятому аркуші
побудуйте таблицю 11.1, яка містить таку інформацію:
Таблиця 11.1.
1
2
3

A
Кількість товару
Попит
Пропозиція

B
10
=1000k/B1
=EXP(B1/10)

С
15

…
…

М
65

….
…

Щоб заповнити даними перший рядок таблиці, спочатку запишіть у
комірку В1 початкове значення кількості товару, наприклад, 10. У комірці
С1 задайте наступне значення кількості товару, наприклад, 15, яке
дорівнює сумі початкового значення (10) та кроку зміни (5). Виокремте
разом комірки В1 та С1. За допомогою мишки продовжіть отриманий ряд
з двох чисел на всі наступні комірки до моменту, доки кількість товару не
досягне кінцевого значення, що відповідає індивідуальному завданню,
наприклад, для k=15 це число 65.
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Інший спосіб продовження числового ряду – це використання меню.
Після введення у відповідну комірку початкового значення ряду (у
нашому випадку в комірку В1 числа 10) активізуйте команду Series…
підменю Fill (меню Edit). У діалоговому вікні визначте напрям
продовження ряду – по рядку (перемикач Rows у секції Series in), задайте
тип прогресії для ряду – лінійну (перемикач Linear у секції Type), а також
крок зміни – 5 (у полі Step Value:) і кінцеве значення ряду – 65 (у полі
Stop Value:).
2. У комірки В2 та В3 запишіть відповідні формули для обчислення
попиту і пропозиції. Записані формули поширте на увесь, відповідно,
другий і третій рядок таблиці 11.1.
Для побудови графіка використайте майстер діаграм (Chart Wizard).
Активізуйте майстер через команду Chart… (меню Insert) чи за
допомогою відповідної кнопки панелі інструментів.
Будуйте графік покроково. На кожному кроці з’являтиметься
відповідне діалогове вікно майстра діаграм. Переходьте від одного вікна
до іншого за допомогою кнопок Next чи Back.
На першому кроці в закладці Standard Type у вікні Chart type
виберіть тип діаграми, наприклад, лінійну (Line), а вікні Chart sub-type –
один із підвидів у межах вибраного типу.
На другому кроці в закладці Data Range у полі Data range задайте
діапазон, у якому розміщена таблиця 9. У нашому випадку це А1:М3. У
секції Series in вкажіть, як розмішені дані для побудови діаграми. У
нашому випадку задайте перемикач Rows. У закладці Series у вікні Series
почергово виберіть окремі послідовності даних, для них у полі Name
задайте адресу комірки, якою визначають назву для цієї послідовності, а у
полі Values – діапазон значень для побудови діаграми.
На третьому кроці в закладці Titles у полі Chart title задайте назву
діаграми, у полі Category (X) axis – назву осі абсцис, а в полі Value (Y)
axis – назву осі ординат. У нашому випадку назва діаграми – Товарний
ринок, назва осі абсцис – Кількість товару, а осі ординат – Ціна товару.
У закладці Axes задайте перемикачі Category (X) axis та Value (Y)
axis з метою відображення координат, відповідно, для осей абсцис та
ординат.
У закладці Gridlines визначте характеристики координатної сітки.
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У закладці Legend задайте перемикач Show legend для відображення
легенди (легендою називають пояснення сукупностей даних, які
відображені графічно), а в секції Placement визначте розміщення легенди
на діаграмі.
На четвертому кроці за допомогою перемикачів As new sheet та As
object in визначте розміщення діаграми, відповідно, на окремому чи на
вже створеному аркуші. У цьому разі у відповідному полі задають назви
аркушів. У нашому випадку розмістіть діаграму на аркуші Sheet5.
Побудову графіка завершіть натисканням кнопку Finish. Отриманий
графік за допомогою мишки розтягніть або стисніть до розумних
пропорцій.
Графік у цілому, а також його окремі елементи (координатні осі,
легенду, лінії залежності тощо) можна редагувати. Для цього потрібно
активізувати графік і відповідний елемент (двічі клацнути мишкою на
потрібному елементі). Редагувати можна безпосередньо мишкою або
через відповідне діалогове вікно. Вийти з режиму редагування об’єкта
можна, клацнувши мишкою поза об’єктом.
Для того, щоб знищити графік, потрібно виокремити його і
натиснути на клавішу Del.
3. На п’ятому аркуші створіть таку таблицю:
11
12
13
14

A
Рівноважний випуск Q
Попит P1
Пропозиція P2
Рівняння

B
30
=1000k/B11
=EXP(B11/10)
=B12-B13

У комірці В11 задайте довільне число з інтервалу (10Q50+k). У
комірках В12 та В13 запишіть формули для обчислення попиту і
пропозиції, а в комірці В14 – формулу, за допомогою якої буде обчислено
рівняння рівноваги 1000k/Q=EXP(Q/10), у вигляді =B12-B13.
Активізуйте команду Goal seek… (меню Tools). У діалоговому вікні
задайте адресу комірки, для якої зазначають конкретне значення, (поле Set
Cell:) – В14; число, яке визначає це значення, (поле To Value:) – 0 (у
цьому випадку В12=В13); визначте адресу комірки, у якій знаходять
розв’язок рівняння (поле By Changing Cell:) – В11.
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Якщо k=50, то результат буде такий: рівноважний випуск Q*
становить 66,26167 (комірка В11), а ціна рівноваги Р*, відповідно, –
754,5841 (комірки В12 та В13).
Контрольні питання
1. Як працює Майстер діаграм?
2. Як можна змінити тип діаграми?
3. Як змінити оформлення діаграми (назву діаграми, підписи осей,
відображення ліній сітки, колір)?
4. Як додати (забрати) легенду діаграми?
5. Для чого використовують функцію підбору параметра?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12
Табличний процесор MS Excel
(робота з фінансовими, статистичними функціями та
робота з масивами)
Мета роботи:
 навчитись застосовувати фінансові та статистичні функції для
розв’язування економічних задач;
 оволодіти навиками роботи з простими операціями над
масивами, вбудованими функціями для роботи з матрицями;
 навчитись розв’язувати системи лінійних рівнянь методом
оберненої матриці та методом Крамера.
Теоретичні відомості
Фінансові та статистичні функції широко використовуються в
економічних дослідженнях, їх вміст та призначення вказані у Майстрі
функцій та описані у ході лабораторної роботи.
Часто при роботі з таблицями виникає ситуація, коли потрібно
застосувати одну і ту ж операцію до вказаного діапазону комірок, або
здійснити обчислення за формулами, що залежать від великого діапазону
даних. Для розв’язку таких задач використовують матричні формули
(формули масиву). Матричні формули діють на всі комірки матриці
(діапазону). Ввід формули масиву закінчується натисканням клавіш
<CTRL> + <SHIFT> + <Enter>. Формули масиву у стрічці формул
відображаються у фігурних дужках.
Завдання
1. У банк під 12% (нараховують складні відсотки) кладуть початковий
внесок. Скільки грошей буде на рахунку через вісім років, якщо
початковий внесок становив 5000+300k грн.? Врахувати, що протягом
усіх восьми років нових внесків не роблять і гроші з рахунку не знімають.
Яку кількість грошей потрібно покласти у банк сьогодні, щоб через
15 років мати на рахунку 4000+k2 грн.?

81

Для обчислень застосувати фінансові функції FV та PV. Обчислення
виконати на шостому аркуші (Sheet6).
2. Результати статистичних досліджень, які проводили на 30 малих
підприємствах, що випускають однакову продукцію, зведені у таблицю A,
де i означає порядковий номер підприємства, xi – кількість працівників на
цьому підприємстві, yi – випуск продукції за рік, тис. шт.
Таблиця 12.1.
Результати статистичних досліджень 30 підприємств

і
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xі
12
16
10
11
9
22
14
13
14
19

yi
125
130
90+k
110
85+k
214
120
132
128
200

i
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

xі
17
17
11
25
11
24
15
13
15
11

yі
165
154
95+k
247
102
210
132
141
148
135

i
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

xi
23
15
18
14
24
12
14
14
19
13

yi
242
143
178
263
162
98+k
107
132
204
130

Обчислити:
 середні значення ( x та y ) величин x та y;


дисперсії (  x2 та  2y ) x та y за формулами:

30
 x2   ( x  x )2 ;
i 1 i
30
 2y   ( y  y)2 ;
i 1 i


(12.1)
(12.2)

кореляцію  xy (зв’язок) між x та y за формулою

30
 ( xi  x )( yi  y )
.
 xy  i 1
 x * y

(12.3)

Виконати ці ж обчислення за допомогою статистичних функцій
AVERAGE, VARP та CORREL.
Створити таблицю 12.2, яка містить ті ж дані, що й таблиця 12.1, а
також результати обчислень розмістити на сьомому аркуші (Sheet7).
3. Задано систему лінійних алгебричних рівнянь
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(12.4)

На восьмому аркуші (Sheet8) задати матрицю коефіцієнтів A та
вектор вільних членів b системи. З використанням математичних функцій
MINVERSE, MMULT та MDETERM розв’язати цю систему
 за допомогою оберненої матриці:


( x  A1 * b )
за допомогою формул Крамера:

(12.5)


x  i (i=1...n).
i 

(12.6)

Хід роботи
1. Перейдіть на шостий аркуш (Sheet6) у файлі створеному в
лабораторній роботі №10, де створіть таку таблицю (дані відповідають
k=0):
1
2
3
4
5

A
Початковий внесок
Відсотки
Період (роки)
Щорічний внесок (вилучення коштів)
Майбутній внесок

В
5000
12%
8
0

С
12%
15
0
4000

У комірці В5 запишіть формулу для обчислення майбутньої вартості
внеску, використовуючи фінансову функцію FV з відповідними
аргументами:
=FV(В2;В3;В4;В1)
У результаті отримуєте: майбутній внесок становить 12379,82 грн.
У комірці С1 запишіть формулу для обчислення теперішнього
внеску, використовуючи фінансову функцію РV з відповідними
аргументами:
=РV(С2;С3;С4;С5)
У результаті отримуєте: сьогодні потрібно покласти в банк
730,79грн.
2. Перейдіть на сьомий аркуш (Sheet7) і створіть таблицю 12.1:
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…

…

…

31
32

B
Кількість працівників (xi)
12

…

1
2

A
Порядковий № (i)
1

13

130

30
Середнє значення

C
Виробіток (yi)
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У комірках В32 та С32 запишіть формули для обчислення середньоарифметичного значення, відповідно, х та у, а саме:
=SUM(B2:B31)/30
=SUM(C2:C31)/30
Математична функція SUM дає змогу обчислити суму чисел
визначеного діапазону.
У комірках Е2 та F2 запишіть формули для обчислення квадрата
відхилення, відповідно, змінних х1 та у1 від отриманих середніх значень, а
саме:
=(B2-B$32)^2
=(C2-C$32)^2
У комірку G2 запишіть формулу для обчислення добутку відхилень
змінних х1 та у1 від отриманих середніх значень:
=(B2-B$32)*(C2-C$32)
Записані у комірках E2, F2 та G2 формули поширте, відповідно, на
діапазони E3:E31, F3:F31 та G3:G31.
У комірках E32, F32, G32 запишіть остаточні формули для
обчислення, відповідно, дисперсій x, y та коефіцієнта кореляції xy:
=SUM(E2:E31)/30
=SUM(F2:F31)/30
=SUM(G2:G31)/(30*SQRT(E32*F32))
Ті ж результати можна отримати з використанням статистичних
функцій. У комірках B33, C33, застосовуючи функцію AVERAGE,
запишіть формулу для обчислення середньоарифметичних значень
змінних х та у, поточні значення яких розмішені, відповідно, у діапазонах
B2:B31 та C2:C31
=AVERAGE(B2:B31)
=AVERAGE(C2:C31)
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З використанням стосовно масивів В2:В31 та С2:С31 функції VARP
у комірках E33 та F33 обчисліть дисперсію для змінних х та у:
=VARP(B2:B31)
=VARP(C2:C31)
Для обчислення коефіцієнта кореляції між масивами B2:B33 та
C2:C33 використайте функцію CORREL. Відповідну формулу запишіть у
комірку G33
=CORREL(B2:B31;C2:C31)
Для k=0 будуть такі значення: середні значення x =15,5 та
y =150,7333, дисперсії – x=19,25 та y=2278,462, коефіцієнт кореляції

xy=0,788812.
Усі отримані результати будуть утворювати таблицю 12.2.
3. Перейдіть на восьмий аркуш (Sheet8). Створіть таблицю, у яку
введіть коефіцієнти рівнянь (матриця А) та вільні члени (вектор b ) (дані
відповідають k=0):
1
2
3

A
4
1
2

B
1
5
-3

C
-1
2
2

D
35
25
30

Для обчислення розв’язку системи методом оберненої матриці
відшукайте в комірках А6:С8 обернену до А1:С3 матрицю A-1. Для цього
послідовно виконайте такі дії. Виділіть діапазон А6:С8. У комірці А6
запишіть формулу з математичною функцією обертання матриці
MINVERSE
=MINVERSE(A1:C3)
Для введення цієї формули з одночасним поширенням її на
виділений діапазон натисніть на комбінацію клавіші Ctrl+Shift+Enter.
Розв’язок системи (вектор x ) буде в комірках D6:D8. Попередньо
виокремте їх. У комірці D6 запишіть формулу обчислення добутку двох
масивів A6:C8 та D1:D3 - оберненої матриці A-1 та вектора вільних членів
b , використовуючи математичну функцію перемноження матриць
MMULT
=MMULT(A6:C8;D1:D3)
Уведіть набрану формулу з поширенням на виділений діапазон
(комбінація клавіш Ctrl+Shift+Enter).
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Щоб застосувати формули Крамера, потрібно побудувати всі
алгебричні доповнення матриці A. Виконайте це так. Скопіюйте дані з
діапазону A1:C3 у діапазони H1:J3, H6:J8 та H11:J13. Скоригуйте
отримані блоки даних шляхом заміни відповідних елементів
компонентами вектора вільних членів b . Для цього скопіюйте дані з
діапазону D1:D3 у комірки Н1:Н3, I6:I8 та J11:J13.
У комірках F1, F2, F3, F4 обчисліть значення визначників,
відповідно, , 1, 2 та 3. Для цього у згадані комірки запишіть формули,
де використана математична функція MDETERM:
=MDETERM(A1:C3)
=MDETERM(H1:J3)
=MDETERM(H6:J8)
=MDETERM (H11:J13)
Остаточні результати (розв’язок системи) будуть у комірках F6, F7
та F8. У комірці F6 запишіть формулу для обчислення значення x1:
=F2/F$1
Для обчислення значень x2 та x3 поширте цю формулу на комірки F7
та F8. У комірках F6, F7 та F8 з’являться значення змінних x1, x2 та x3, які є
розв’язком системи. Для k=0 буде: x1=10,06329, x2=0,632911, x3=5,886076.
Отримані результати оформляють як документ, а потім друкують.
Сторінки документа оформляють за допомогою команди Page Setup…
меню File. У діалоговому вікні задають параметри сторінки (закладка
Page), полів сторінки (закладка Margins) та аркуша (закладка Sheet), а
також визначають колонтитули (закладка Header/Footer).
Перед друкуванням бажано переглянути документи на екрані. Для
цього використовують команду Print Preview меню File. Щоб
повернутися до режиму редагування, активізують кнопку Close.
Друкують документ за допомогою команди Print… меню File. Через
діалогове вікно, яке виникає після активізації команди, визначають
параметри друкування. А саме: у полі Name секції Printer задають тип
друкувального пристрою; у секції Print Range – діапазон аркушів, які
треба друкувати; у секції Print what – елементи робочої книги, які треба
друкувати; у полі Number of Copies секції Copies – кількість копій
документа. Активізують процедуру друкування натисканням на клавішу
ОК.
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Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.

Які фінансові функції ви знаєте, їх призначення?
Які статистичні функції ви знаєте, їх призначення?
Назвіть функції роботи з матрицями, їх призначення
Як закінчується ввід формули масиву?
Чи можна стерти одне значення в діапазоні, призначеному для
матричної операції?
6. Що означає у стрічці формул формула у фігурних дужках?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13
Використання макросів у табличному процесорі MS Excel
Мета роботи: навчитись працювати з макрокомандами і макрофункціями використовуючи Visual Basic for Application.
Теоретичні відомості
Технологія макросів широко використовується для виконання
однотипних або складних дій у Microsoft Excel, які займають багато часу
в реальному режимі. Наприклад, побудова однотипних таблиць,
обчислення показників, робота з базами даних тощо.
Макрос MS Excel – послідовність команд і функцій, що створені
мовою програмування Visual Basic for Applications (VBA) і зберігаються у
програмному модулі. її можна виконувати кожного разу, коли необхідно
вирішити певне завдання.
MS Excel працює з макрокомандами (процедурами.), і
макрофункціями.
Макрокоманда — послідовність команд, за допомогої яких можна
спростити роботу в табличному процесорі, а також розширити, список
його власних команд. Макрофункції допомагають створювати власні
формули та функції, додавати їх до вбудованих в Excel функцій.
Макроси створюють в середовищі редактора Visual Basic for
Applications (VBA) або в діалоговому режимі, що полегшує роботу
користувача.
Створення макросів. Для створення макросу необхідно виконати
такі дії:
• активізувати аркуш книги, для якого створюється макрос;
• виконати команди Сервис  Макрос  Начать запись (Tools 
Macro  Record New Macro) і в діалоговому вікні Запис макроса вказати
ім'я та комбінацію клавіш для виклику макросу;
• виконати необхідні команди, що будуть записані як макрос;
• щоб зупинити запис макросу, слід клацнути на кнопці Зупинити
запис (Stop recording), яка з'являється на екрані під час запису макросу;
описані дії можна також виконати командами СервисМакрос
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Остановить запись.
Виконання макросів. Існує декілька способів завантажити макрос
на виконання:
• подвійним клацанням на його імені у діалоговому вікні Макрос;
• натисненням комбінації «швидких» клавіш, які призначені
макросу;
• використанням графічних об'єктів як кнопок. Для цього
відкривають панель інструментів Forms (Форми), активізують Кнопку,
створюють її на робочому листку Excel. У вікні з переліком макросів
вибираємо потрібний і активізуємо OK;
• натисненням кнопки Выполнить у діалоговому вікні Макрос.
У табличному процесорі Microsoft Excel макроси зберігаються у вигляді підпрограм на аркуші модуля, початок і кінець якого позначається
операторами Sub і End.
Багато операцій в Excel пов’язано з управлінням діапазонами.
Діапазони виділяють, у діапазон додають формули і значення, діапазони
форматують різними способами, їх копіюють і ін. Тому дуже важливо вміти
виконувати дані операції в коді VBA. Опишемо важливі і часто
використовувані властивості і методи об’єкту Rangе.
Властивості:
 оператор Range(«Al:А10»).Cells(3) звертається до третьої комірки в
діапазоні Al:А10 — це A3, а Range(«A1:С10»).Cells (3,2) — на комірку в
третьому рядку і другому стовпці діапазону, тобто — В3. Перший аргумент
представляє рядок, а другий — стовпець.
 Range(«Al:G10»).Cells(3,5).Value. У даному, випадку Cells(3,5) — це
властивість об'єкту Range («Al:G10»), але вона визначає, об'єкт — діапазон
(комірку) ЕЗ. Після цього властивість Value сприймає вмістиме коміки ЕЗ.
 Range(«С3:С10»).NumberFormat = «#,##0.00». Задає код числового
формату (у вигляді рядка) для вказаного діапазону.
 Range(«A5»).Offset(2,3) Здійснює звертання до діапазону, де діапазон
зазвичай представляється єдиною коміркою. Наприклад, вказує почати з
комірки А5 і зміститися на два рядки вниз і три стовпці управо. Таке
посилання вказує на комірку D7.
Методи:
 Clear. Видаляє весь вміст діапазону — значення і форматування.
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 ClearContents. Використовується замість Clear тільки для видалення
значень із збереженням форматування.
Завдання
1. У власній папці створіть файл FirstProgram.xls та таблицю13.1:
Таблиця 13.1.
Місяць
Січ.07
Лют.07
Бер.07
Кві.07
Тра.07
Чер.07
Лип.07
Сер.07
Вер.07
Жов.07
Лис.07
Грг.07
Січ.08
Лют.08
Бер.08
Кві.08
Тра.08
Чер.08
Лип.08
Сер.08
Вер.08
Жов.08
Лис.08
Грг.08
Січ.09
Лют.09
Бер.09
Кві.09
Тра.09
Чер.09
Лип.09
Сер.09
Вер.09
Жов.09
Лис.09
Грг.09

Регіон 1
144770
155180
86230
148800
157140
126150
174010
171780
126260
150250
180720
130140
145900
123470
120950
121230
162040
126400
118190
166300
166560
148960
91190
89010
122120
124010
145090
123080
147250
124320
135100
150790
93740
124160
109840
127100

Регіон 2
111200
155100
162310
165160
130300
163240
183360
130050
162690
150070
146370
167210
124890
127730
149830
99890
126700
97370
138890
145580
130490
136850
92010
131940
91370
145210
151980
74000
171630
148410
131520
151970
168100
148560
189790
108640

Регіон 3
163140
129850
142950
123840
114990
149360
122120
124130
123960
97140
122200
179220
97160
159030
127550
161110
116130
123920
119970
162230
103500
118180
155190
146640
130400
170340
148890
171960
165220
162310
151780
168800
142040
120190
127460
145300

Регіон 4
118110
133940
131490
141050
128220
152240
149730
134510
128260
165670
148150
116150
139640
148450
204700
129310
170520
157750
114250
63600
145670
110110
137780
152590
125400
153470
136040
141340
138150
186440
153920
144170
126440
155600
135160
127920

Регіон 5
105010
140880
150160
175870
147790
167320
134220
175590
172570
111570
106310
193620
156140
158130
161240
129360
128640
136300
186550
120780
154860
177690
169620
135710
151260
139890
155250
127950
124560
147200
121200
140360
113500
132590
149470
151130

Регіон 6
167350
104110
158720
108100
167470
181070
135530
122230
121300
159440
124800
124550
180100
117560
156710
145430
114600
152650
168920
184450
123710
156210
158870
102260
140260
188440
133160
110320
155770
146200
141430
139990
130500
155510
163330
122900

У вказаній таблиці представлені продажі компанії у регіонах і за
місяцях протягом 3 років.
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2. Напишіть програму, яка відстежуватиме продажі в кожному регіоні,
причому для кожного регіону необхідно відобразити повідомлення з
кількістю місяців, коли продажі перевищили визначене користувачем
значення (наприклад, $150000).

Хід роботи
1.Запустіть Excel і створіть файл FirstProgram.xls.
2.Перейдіть в редактора VBЕ. Натисніть комбінацію клавіш
<Alt+F11> для запуску редактора VBЕ. Упевніться, що на екрані показано
вікно Project. Якщо вікно проекту відсутнє, то відобразіть його з
допомогою команди View→Project Explorer (Вид→ Вікно проекту).
3.Додайте модуль. У вікні Project виберіть проект FirstProgram.xls і
скористайтеся командою Insert→Module (Вставка→Модуль) для
додавання модуля в проект (модуль автоматично отримає назву Module1).
Цей модуль буде містити код VBA.
4.Створіть процедуру. Клацніть в будь-якому місці вікна коду,
введіть Sub Sales і натисніть клавішу <Enter>. Додавання ключового слова
Sub повідомляє VBA, що створюється процедура, тому до імені Sales
додаються порожні дужки, а в кінці процедури з'являються ключові слова
Еnd Sub – це два обов'язкові елементи процедури. Решта частини коду
буде розміщена між рядками Sub і End Sub.
5.Введіть код. Введіть код між рядками Sub і End Sub.
Sub Sales()
Dim i As Integer, j As Integer, Number As Integer, Rez As Currency
Rez= InputBox(«З якого об’єму починати підрахунок?»)
For j = 1 To 6
Number = 0
For i = 1 To 36
If Range(«В2:G37»).Cells(i, j) >= Rez Then Number = Number + 1
Next i
MsgBox «В регіоні « & j & « об’єм продаж перевищував
значення»_
& Format(Rez, «$0,000») & « в « & Number & « з 36 місяців»
Next j
End Sub
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6. Запустіть процедуру з VBЕ. Для запуску процедури підходить
декілька способів, два з яких будуть описані нижче. При використанні
першого методу курсор може знаходитися в будь-якому місці коду
процедури.
Виберіть
команду
Run→Run
Sub/UserForm
(Запуск→Запуск Процедури/форми). (З іншого боку, можна клацнути
на кнопці у вигляді синього трикутника на панелі інструментів Standard
або натиснути клавішу <F5>.) В результаті буде відображено діалогове
вікно з полем введення. У полі вводу можна ввести необхідне значення,
наприклад, 150000. (Після цього програма шукатиме всі значення, які
більші або рівні введеному значенню.) Далі ви побачите на екрані
декілька вікон повідомлень, кожне повідомлення містить число, яке
вказує на кількість місяців, протягом яких продажі в регіоні
перевищували введене значення. Це саме те, що повинна повертати
програма.
7. Запустіть програму за допомогою кнопки. Перейдіть в Excel
(клацніть правою кнопкою миші в області панелі інструментів для
відображення списку панелей інструментів Excel. Встановіть прапорець
напроти панелі інструментів Форми. Четвертий елемент управління
панелі інструментів Форми призначений для створення кнопок, які
запускають. Для створення такої кнопки клацніть на кнопці панелі
інструментів і намалюйте прямокутну кнопку на робочій сторінці.
Вам буде запропоновано призначити для даної кнопки макрос. Кнопці
буде призначений тільки що написаний макрос Sales. Після цього
введіть точнішу назву для кнопки. Тепер кнопка готова до
використання. Для запуску програми просто клацніть на ній.
8. Збережіть файл під новим іменем. В результаті буде
збережена і кнопка, і тільки що створений код.
9. Перейдіть в редактора VBА, щоб проглянути код. Скористайтеся командою Debug→Add Watch (Відладка→Добавити контрольне
значення) і введіть Number в текстовому полі. При цьому з'являється
можливість стежити за зміною даних в процесі виконання програми.
Розмістіть курсор в будь-якому місці коду і декілька раз натисніть
клавішу <F8>. Це приведе до виконання програми рядок за рядком.
Кожного разу, коли значення об'єму продаж перевищуватиме введене
користувачем число, значення змінної Nmnber буде збільшено на 1, що
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відразу стає помітно у вікні Watch. (Дію кнопки <F8> можна припинити
кнопкою із зображенням синього квадрата. Цей значок розташований на
панелі інструментів Standard.)
Короткий аналіз програми
В першому рядку (після рядка Sub) оголошуються змінні, які
використовуватимуться далі. У другому рядку міститься оператор
запиту даних, з допомогою якого додаток відображає на екрані вікно, що
приймає введені користувачем дані.
Фрагмент, що починається з oпepaтopа For j = 1 to 6 i
закінчується оператором Next j, представляє цикл, який виконує одну
і ту ж послідовність операцій для кожного регіону.
Усередині циклу перегляду даних по регіонах знаходиться цикл
перегляду даних по місяцях, який починається з рядка For i = 1 to 36 і
закінчується рядком Next i. Усередині цього циклу введений оператор
IF, який порівнює об'єм продажів цього місяця з введеним користувачем
значенням. Якщо об’єм продаж перевищує введене значення, змінна
лічильника Number збільшується на 1. Після завершення внутрішнього
циклу результати для кожного регіону відображаються у вікні
повідомлення.
Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Що таке Макрос MS Excel?
Як створити макрос?
Якими способами можна виконати макрос?
Як звернутися до комірки вказаного діапазону?
Як здійснити відладку програми?
Як можна відредагувати макрос?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14
Створення бази даних у середовищі MS Access
Мета роботи:
 вивчити засоби розробки основних об’єктів бази даних Microsoft
Access,
 ознайомитись з конкретними прийомами роботи та
особливостями її автоматизації.
Теоретичні відомості
MS Access – одна з сучасних реляційних систем управління базами
даних (СУБД), яку можуть використовувати спеціалісти різних галузей
виробничої та наукової сфери.
Якщо дані представити як повязані між собою двовимірні таблиці,
то одержану сукупність даних можна назвати реляційною (від
англійського слова relation - відношення). Відповідно з типом даних
називають і системи управління базами даних. Найбільш поширеними
сьогодні є реляційні СУБД, прикладом яких є ORACLE, MS SQL Server,
MS FoxPro, MS Access тощо. Переваги реляційних СУБД – це легкість
використання та ефективність реалізації. Рядки двовимірних таблиць
називають записами, стовпчики – полями. У термінах реляційних СУБД
подібні таблиці називаються відношеннями, їх записи – кортежі
відношень, поля – атрибути відношень. Тепер зрозуміло, чому
використовується термін реляційна СУБД (relation - відношення). Записи
відрізняються своїм номером, а поля – своїм імям. Основні умови щодо
змісту таблиць такі:
- однакові записи забороняються;
- всі записи повинні мати однакову кількість полів;
- значення полів атомарні, тобто таблиця не може мати своїми
компонентами інші таблиці.
Елементами даних MS Access є сталі, змінні памяті та поля
таблиць. Типи даних розподіляються на базові і такі, що визначені
користувачем. Деякі базові типи даних наведені нижче:
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Базові типи даних MS Access
Тип даних
Позначення Назва в MS Access
Рядок (Character)
C
текст
Текст ( Memo )
M
текст Memo
Числовий (Numeric)
N
числовий
Дата (Date)
D
дата/час
Логічний (Logical)
L
логічний

Користувач має змогу: побудувати базу даних самостійно;
побудувати базу даних за допомогою майстра; відкрити існуючу базу
даних.
Процес створення бази даних у режимі конструктора передбачає
наступні етапи:
1. Запуск MS Access.
2. Створення нової порожньої бази даних;
3. Проектування таблиць та вибір первинних ключів;
4. Заповнення таблиць інформацією:
5. Побудова та виконання запитів;
6. Завершення роботи з MS Access
Процес визначення таблиці починається на стадії її проектування.
Після запуску Access у вікні, що з’явилося, вибираємо “Tables (Таблиці)”
та “Create table in Design Viev (Створення таблиці в режимі
конструктора)”. Задаємо такі імена полів (Field Name) та такі типи даних
(Data Type).
Для зв’язування таблиць у реляційних СУБД використовують ключі.
Ключем називають сукупність полів таблиці, значення яких
ідентифікують її записи. Первинним ключем називають такий ключ, який
однозначно ідентифікує записи таблиці. Іншими словами, значення
первинного ключа є унікальним для даної таблиці. Часто первинний ключ
складається з одного поля. Знак  означає первинний ключ.
Queries (Запити). Запити служать для селекції або фільтрування
набору даних. Вони дозволяють вибрати із бази даних тільки потрібну
інформацію, тобто ту, яка відповідає певному критерію (умові) і потрібна
для розв'язування конкретної задачі.
Інформацією для складання бази даних є наведені нижче таблиці .
При виконанні лабораторної роботи кожен студент самостійно
заповнює таблиці інформацією, доповнивши їх до 10-15 записів.
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Таблиця 14.1
Ідентифікаційний
код підприємства
згідно з ЄДРПОУ
22336570

Форма
власності

Назва
підприємства

колективна

ЗАТ „Сигма”

Юридична
адреса
підприємства
пр. Свободи, 18,
м. Львів, 79008

.....

Таблиця 14.2
Ідентифікаційний код
підприємства згідно з
ЄДРПОУ
22336570
.....

Дохід від
продажу
(реалізації)
товарів
(послуг) (тис.
грн.)
125,9

Інші види
доходів (оренда
приміщень)
(тис. грн.)

Доходи
від
депозитів
(тис.
грн.)

12,65

6,3

Таблиця 14.3
Ідентифікаційний
код підприємства
згідно з ЄДРПОУ
22336570
.....

Дохід від
операцій з
цінними
паперами
0,75

Дохід від виконання
довгострокових
договорів
32,0

Повернення
дебіторської
заборгованості

Хід роботи
1. Завантажуємо Ms Access будь-яким відомим Вам способом.
2. Вибираємо в початковому вікні Ms Access New File пункт “Blank
Database (Створення, Нова база даних)”. Задаємо ім’я цієї бази, наприклад,
“baza1”.
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Рис. 14.1. Структура стандартного вікна Ms Access
3. Проектуємо таблиці.
У вікні, що з’явилося, вибираємо “Tables (Таблиці)” та “Create table
in Design Viev (Створення таблиці в режимі конструктора)”. Задаємо такі
імена полів (Field Name) та такі типи даних (Data Type).
для Таблиці 14.1
Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)
Форма власності (Text, текстовий тип)
Назва підприємства (Text, текстовий тип)
Юридична адреса підприємства (Text, текстовий тип)
для Таблиці 14.2:
Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)
Дохід від продажу товарів (послуг) (Currensy, грошовий тип)
Інші види доходів (оренда приміщень) (Currensy, грошовий тип)
для Таблиці 14.3:
Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)
Дохід від операцій з цінними паперами (Currensy, грошовий тип)
Дохід від виконання довгострокових договорів (Currensy, грошовий
тип)
Дохід від повернення дебіторської заборгованості (Currensy, грошовий
тип).

Рис. 14.2. Стандартне вікно проектування таблиць Ms Access
4. Вибираємо Primary Key первинний ключ для таблиць Для цього
виділяють поле, яке повинно стати первинним ключем, і викликають
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команду Set (Первинний ключ) із Edit-меню або натискають кнопку із
зображенням ключа на панелі інструментів.

Рис. 14.3. Вікно визначення первинного ключа Ms Access
Зауваження: якщо первинний ключ користувач не визначив, то MS
Access запропонує це зробити введенням додаткового поля JD, значення
якого – порядковий номер запису.
5. Заповніть інформацією усі спроектовані таблиці та збережіть їх.
6. Побудуйте та виконайте наступні запити:
6.1.Побудувати запит вибору із бази даних назви фірм дохід від
продажу товарів яких перевищує 1000 грн.
Для побудови першого запиту використовуються таблиці T1, Т2.
Тому в пункті “Queries (Запити)”, “Create query in Design Viev (створення
запитів в режимі конструктора)” у вікні “Show Table, Add (Додати
таблицю, Додати)” активізуємо ці таблиці.

Рис. 14.4. Вигляд запиту в режимі конструктора
У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код,
Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле Назва
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підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран
(Show). У третьому стовпці задаємо поле „Дохід від продажу товарів”
таблиці Т2 та Criteria (умова відбору) – > “1000”. Для виконання запиту
клацаємо по символу “!”. Закінчуємо побудову запиту (кнопка „”),
записавши його під іменем Q1. Тепер в будь-який момент часу подвійне
клацання по імені Q1 приведе до виконання запиту і до видачі на екран
результату. Виділення імені Q1 мишею і виклик конструктора дасть змогу
вносити зміни в цей запит. Якщо ж, перебуваючи в режимі конструктора,
ми перейдемо у режим SQL Viev (для цього натискаємо праву кнопку), то
отримаємо змогу прочитати текст запиту написаного на мові
програмування SQL.
6.2. Побудувати запит вибору із бази даних ідентифікаційних
номерів та назв усіх підприємств із колективною формою власності.

Рис. 14.5. Вигляд запиту в режимі конструктора
Аналогічно вибираємо для побудови запиту Таблицю 14.1.
У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код,
Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле „Форма
власності” таблиці Т1 та у третьому стовпці задаємо поле Назва
підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран
(Show). Criteria (умова відбору) – “колективна”. Для виконання запиту
клацаємо по символу “!”. Закінчуємо побудову запиту (кнопка „”),
записавши його під іменем Q2.
6.3. Побудувати запит вибору із бази даних усіх фірм, які
одержували доходи від операцій із цінними паперами.
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Рис. 14.6. Вигляд запиту в режимі конструктора
У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код,
Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле Назва
підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран
(Show). У третьому стовпці задаємо поле „дохід від операцій з цінними
паперами” Таблиці 14.3. Вибираємо Criteria (умова відбору) – (>”0”).
Виконуємо запит та записуємо записавши його під іменем Q3
7. Завершення роботи з MS Access:
Розгортають File-меню прикладного вікна Access вибирають
команду Exit (Вийти).
Розгортають керуюче меню прикладного вікна Access і вибирають
команду Close (Згорнути).
Завдання
Створити інформаційно-логічну модель заданої предметної області,
з перерахованих нижче областей економічної діяльності. Розроблену
інформаційну модель покласти в основу створення реляційної бази даних
засобами СУБД Microsoft Access.
При створенні бази даних використовувати структури взаємозв'язаних
таблиць:
Таблиця 14.1
«Прайс-лист»
Найменування Характеристика
Одиниця
Оптова
Код товару
товару
товару
вимірювання ціна

100

Заводвиготівник

Таблиця 14.2
«Постачальники»
ЗаводПоштовий
Країна Місто
виготівник
індекс

Адреса

Телефон

Банківські
реквізити

Товарний
знак

Таблиця 14.3
«Продаж товарів»
Дата

Номер платіжного
документа

Покупець

Код товару

Кількість

Таблиця 14.4
«Покупці»
Код
покупця

Покупець

Поштовий
Країна Місто
індекс

Адреса

Телефон

Банківські
реквізити

Пропоновані предметні області:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Комп'ютерна техніка.
Комплектуючі товари до комп'ютерів.
Аудіозаписи.
Відеозаписи.
Радіотовари.
Електротовари.
Будівельні матеріали.
Сантехніка.
Офісні меблі.
Меблі.
Технічна література.
Художня література.
Газети і журнали.
Канцтовари.
Залізні вироби.
Автомобілі.
Запасні частини до автомобілів.
Велосипеди і запасні частини до них.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Мотоцикли і запасні частини до них.
Тканини.
Чоловічий одяг.
Жіночий одяг.
Чоловіче взуття.
Жіноче взуття.
Галантерейні товари.
Ювелірні вироби.
Охота і рибальство.
Кондитерські вироби.
Хлібобулочні вироби.
Молочні товари.
Макаронні вироби.
Прохолодні напої.
Овочі і фрукти

Зв'язки між таблицями визначаються студентом самостійно.
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Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Яке призначення програми Microsoft Access?
Що таке база даних?
З яких об'єктів складається база даних в Access?
Чому СУБД Access називається реляційною базою даних?
Яким вимогам повинні відповідати таблиці бази даних Access
Основні етапи створення бази даних в режимі Конструктора.
Як створити нову базу даних?
Охарактеризуйте процес проектування таблиць.
В якому діалоговому вікні створюються зв’язки між полями бази
даних?
Як створити таблицю?
Які типи полів ви знаєте?
Яка інформація вибирається за первинний ключ?
Як вносити інформацію в таблиці бази даних?
Як редагувати дані таблиць?
Яке призначення запитів в Access?
Як створюються запити?
Як можна корегувати запити у MS Access?
Що таке форма?
Як створити форму в Access?
Що таке звіт бази даних?
Як створюються звіти в Access?

102

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15
Розміщення текстової інформації на Web-сторінках
Мета роботи: вивчити мову HTML і прийоми створення простих
Web-сторінок.
Теоретичні відомості
Мова HTML (Hyper Text Markup Language) забезпечує опис
зовнішнього вигляду Web-сторінки у вигляді текстового файлу, який має
розширення (тип) .htm.
Синтаксис мови HTML (набір правил, за якими створюються всі
конструкції), містить всього три основні конструкції: елементи, теги і
контейнери.
Елементи – це складові частини документа (текст, заголовки,
абзаци).
Теги – це одиниці розмітки. Теги (англ. tag - дослівно «ярлик»,
«бірка») розділяють початковий неформатований текст на елементи. Теги
бувають двох видів: парні і непарні. Парні теги (є відкриваючий і є
закриваючий) охоплюють який-небудь фрагмент тексту на який і
розповсюджується їх дія. Непарні діють від місця своєї появи до кінця
документа або визначають разовий ефект в місці своєї появи.
В документі теги зображаються у вигляді тексту, вкладеного в кутові
дужки <...>. Відразу за відкриваючою дужкою поміщається ключове слово
(ім'я), яке визначає тег. Для закриваючих тегів перед ім'ям ставиться /.
<TITLE> текст </TITLE>
Парні теги повинні вкладатися один в одного не перетинаючись.
Наприклад, <В><І>текст</І></В>.
Для уточнення або зміни дії тега він може доповнюватися
атрибутами. У парних тегів атрибути можуть бути тільки у
відкриваючому.
Наприклад, <Н1 Align=«LEFT»>. Тут Align – ім'я атрибута, LEFT –
значення. Значення атрибутів завжди беруться в лапки.
Парні теги разом з розміщеними між ними даними іноді називають
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контейнерами. Вмістом контейнера може бути елемент або група
елементів (таблиця, абзац тексту, заголовок і т. п.).
Усередині контейнера можуть міститися інші контейнери.
Регістр букв в іменах тегів і атрибутів ігнорується, а в значеннях –
ні. Існують атрибути, що не вимагають привласнення значень. В більшості
випадків атрибути є необов'язковими, при їх відсутності броузер
використовує значення за замовчуванням.
При видаленні з документа всіх тегів вийде текстовий документ, за
змістом еквівалентний початковому гіпертекстовому.
Всі теги HTML за їх призначенням і областю дії можна розділити на
наступні основні групи:
– теги, які визначають структуру документа;
– теги розмітки і форматування тексту (абзаци, списки, таблиці);
– теги гіпертекстових посилань і закладок;
– теги форм для організації діалогу;
– теги виклику програм і інших об'єктів.
В таблиці 15.1 наведені теги, що використовуються найбільш часто.
Таблиця 15.1
Призначення тегів
Призначення тегів
Визначення
структури документа

Розмітка тексту

Посилання
Створення
інтерактивних
елементів

Структура

Ім'я тега
<HTML>...</HTML>
<HEAD>...</HEAD>
<BODY>.. .</BODY>
<TITLE>...</TITLE>
<META>
<BASE>
<P>...</P>
<H1>...</H1>
...
<H6>...</H6>
<UL>...</UL>
<OL>...</OL>
<DL>...</DL>
<TABLE>.. .</TABLE>
<IMG>
<A>...</A>
<APPLET>...</APPLET>
<SCRIPT>...</SCRIPT>
<FORM>...</FORM>

HTML-документа
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є

Вміст тега
Контейнер гіпертекстового документа
Контейнер заголовка документа
Контейнер тіла документа
Контейнер назви документа
Службова інформація
Базова адреса для посилань
Абзац тексту
Заголовки

Списки
Таблиця
Малюнок
Посилання
Апплет
Скрипт (Сценарій)
Форма

вкладеними

один

в

одного

контейнерами. Власне, сам документ – це один великий контейнер, який
починається з тега <HTML> і закінчується тегом </HTML>:
<HTML> Зміст документа </HTML>
Контейнер HTML, або гіпертекстовий документ, складається з двох
вкладених в нього контейнерів: заголовка документа (HEAD) і тіла
документа (BODY).
В цілому структура документа має вигляд:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>нaзва документа</ТIТLЕ>
...
</HEAD>
<BODY>
...
<BODY>
</HTML>
Ці теги добре підкреслюють структуру документа, але обов'язковим
є тільки <TITLE> </TITLE>. У разі відсутності інших тегів структура
документа буде визначена броузером за контекстом.
Заголовок документа містить назву і різні дані, які можна назвати
службовими, оскільки вони звичайно користувачу візуально недоступні.
Текст назви, що міститься в тегу <TITLE> </TITLE>, на екрані не
відображається, але він буде в рядку заголовка вікна броузера, в закладці,
в журналі. Пошукові системи звертаються в першу чергу до заголовка
документа. При цьому текст назви має для них більшу вагу, ніж текст
самого документа. В зв'язку з цим не слід боятися довгої назви і слід
добре подумати її зміст. Можна вказати не тільки тему сторінки, але і
назву самого сайту.
В будь-якому місці HTML-документа, у тому числі і в заголовку
може міститися коментар – ігнорований броузером текст. Коментар може
бути розміщений в спеціальному парному тегу
<СОММЕNТ>текст коментаря </COMMENT>
або бути такою конструкцією:
<!--текст коментаря-->.
Основними засобами, що надають документу потрібного вигляду в
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цілому, є атрибути тега BODY. Розглянемо головні з них.
Атрибути тега BODY діють на весь документ. При їх відсутності
броузер використовує значення за умовчанням. Атрибути, їх призначення
і значення наведені в таблиці 15.2.
Таблиця 15.2.
Призначення атрибутів тега BODY
Ім’я атрибута
Значення
Призначення
background
шлях до файлу малюнка Створення фонового малюнка
bgcolor
#RRGGBB
Колір фону
text
#RRGGBB
Колір тексту
link
#RRGGBB
Колір посилань
vlink
#RRGGBB
Колір посилань, що використовуються
alink
#RRGGBB
Колір останнього посилання

Колір може задаватися шістнадцятковим числом, що містить
відповідний компонент кольору (червоний, зелений, голубий), наприклад,
#FFAA99, можна також використовувати ім’я кольору, наприклад, red,
blue і т.д.
Розмітка і форматування тексту. Сам текст документа може
складатися з наступних основних елементів, для кожного з яких
створюється свій контейнер:
- заголовків;
- горизонтальних ліній;
- абзаців і виділених ділянок тексту усередині абзаців;
- списків;
- таблиць.
Заголовки відмічають парними тегами <Н1> </Н1>. Існує шість
рівнів заголовків, які позначаються Н1…Н6. Заголовок для рівня 1
найбільший, а кожний наступний менший. Для заголовків можна
використовувати атрибут align, який забезпечує вирівнювання (“left”,
“сеnter”, “right”).
Горизонтальна лінія (horizontal rule) задається тегом <HR> з
атрибутами align=(left, сеnter, right або justify (по ширині)), size=товщина в
пікселях, width=довжина в пікселях або відсотках, color=колір.
Наприклад, <HR align=”center” width=400 size=4 color=”red”>.
Абзаци відділяються парним тегом <Р> </Р>. Закриваючий тег
можна не ставити, якщо далі стоїть інший відкриваючий. Тег <Р> може
106

містити атрибут вирівнювання align.
Нижче наведено фрагмент коду, що ілюструє використання цих
елементів.
<h1 align=right>3aголовок H1</h1>
<Р> Абзац тексту
<hr align=right width=400 color=blue>
<h2> align=center>3aroлoвoк H2</h2>
<P> Абзац тексту
<hr> align=center width=400>
<h5>3аголовок H5</h5>
<P> Абзац тексту
<hr align=justify size=10 color=”red”>
Зовнішній вигляд абзацу можна скорегувати, використовуючи теги,
наведені в таблиці 15.3.
Таблиця 15.3.
Призначення тегів, що впливають на вигляд абзацу
Ім'я тега
Атрибути
Призначення
<BR>
Перехід на новий рядок
<NOBR> </NOBR>
Один рядок
<CENTER> </CENTER>
Центрування тексту
<DIV> </DIV>
Align
Вирівнювання тексту
<В> </В>
Напівжирний шрифт
<BIG> </BIG>
Збільшений шрифт
<SMALL> </SMALL>
Зменшений шрифт
<U> </U>
Підкреслення
<SUP> </SUP>
Верхній індекс
<SUB> </SUB>
Нижній індекс
<I> </I>
Курсив
<FONT> </FONT>
Size, color, face Розмір, колір і тип шрифта

Список відрізняється від звичайного тексту тим, що при виводі у
вікні броузера виконується автоматична нумерація або маркування його
елементів. При внесенні змін нумерація автоматично коригується. Існує
декілька різновидів списків: нумеровані, ненумеровані і з визначеннями.
Ненумерований – <UL>
<LI> пункт 1 списку
<LI> пункт 2 списку
<LI> пункт 3 списку
</UL>
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Нумерований – <OL type= «1»>
<LI> пункт 1
<LI> пункт 2
<LI> пункт 3
</OL>
Атрибут Турe задає спосіб нумерації (1, i, I, а, А).
З визначеннями – <DL>
<DT> текст пункту 1
<DD> визначення 1 (виводиться із зсувом)
<DT> текст пункту 2
<DD> визначення 2 (виводиться із зсувом)
</DL>
Списки можуть бути вкладеними.
Таблиці зручні для представлення великих обсягів даних, а багато
Web-дизайнерів використовують їх також для точного розміщення
елементів Web-сторінок у вікні броузера.
Таблиця на мові HTML задається за допомогою парного тега
<TABLE>. Вона може містити заголовок таблиці, визначений парним
тегом <CAPTION>, і рядки таблиці, що задаються за допомогою парних
тегів <TR>. Закриваючі теги </TR> можна опускати.
Кожний рядок таблиці містить комірки таблиці, які можуть
відноситися до двох різних типів. Комірки в заголовках стовпців і рядків
задають парним тегом <ТН>, а звичайні комірки – парним тегом <TD>.
Закриваючі теги </ТН> і </TD> можна опускати. Наприклад, «порожня»
таблиця з двома рядками і двома стовпцями може бути задана наступним
чином:
<TABLE>
<CAPTION> Порожня таблиця</САРТION>
<TR><TH><TH>
<TR><TD><TD>
</TABLE>
Кожна комірка може містити довільний текст, а також будь-який
інший контейнер, допустимий в «тілі» документа. Зокрема, комірка
таблиці може містити вкладену таблицю або зображення
При відображенні таблиці у вікні броузера відбувається її
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автоматичне форматування з підбором розмірів комірок у відповідності до
величини розміщеної інформації і заданими атрибутами. Атрибути
дозволяють задавати оформлення таблиці. Атрибути тега TABLE не
обов'язкові. За замовчуванням таблиця виводиться без рамки.
Призначення і місце основних атрибутів наведено в таблиці 15.4.
Таблиця 15.4.
Атрибут
ALIGN
VALIGN
WIDTH
HEIGHT
COLSPAN
ROWSPAN
BGCOLOR
CELLSPACING
CELLPADDING
BORDER

Призначення атрибутів тега <TABLE>
Елемент
Призначення
Вирівнювання таблиці по горизонталі;
Таблиця, заголовок,
вирівнювання даних по горизонталі;
рядок, комірка
розміщення заголовка над або під таблицею
Рядок, комірка
Вирівнювання по вертикалі
Таблиця, комірка
Ширина
Комірка
Висота
Комірка
Протяжність в декілька стовпців
Комірка
Протяжність в декілька рядків
Таблиця, комірка
Колір фону
Таблиця
Відстань між комірками
Таблиця
Відстань між вмістом комірки і її межею
Відображення меж комірки і зовнішньої
Таблиця
рамки таблиці

Як правило, розмір елементів таблиці встановлюється автоматично,
щоб найкращим чином розмістити вмістиме, проте можна встановити
ширину таблиці за допомогою атрибута WIDTH. Атрибути BORDER,
CELLSPACING і CELLPADDING надають додаткові можливості для
зміни зовнішнього вигляду таблиці. Заголовок розміщується над або під
таблицею залежно від значення атрибута ALIGN.
На рисунку 1 наведено вигляд таблиці, що містить допустимі
значення атрибутів тега TABLE, у вікні броузера. Нижче наведено
фрагмент коду для створення цієї таблиці:
<TABLE BORDER=2 ALIGN=«center» CELLSPACING=2
CELLPADDING=5 WIDTH=«90%»>
<CAPTION align=«top»>Таблиця. Значення атрибутів тега TABLE
</CAPTION>
<TR><TH>Aтрибут<ТН> Значення <TH>Примітки
<TR><TD>ALIGN<TD>left, сеnter, right<TD>розміщення таблиці на
екрані
<TR><TD>WIDTH<TD>чиcлo, число%<TD>ширина таблиці в
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пікселях або %
<TR><TD>BORDER<TD>число<TD>ширина зовнішньої рамки
<TR><TD>BGCOLOR<TD>#RRGGBB<TD>колір фону
<TR><TD>BORDERCOLOR<TD>#RRGGBB<TD>колір рамки
<TR><TD>CELLSPACING<TD>чиcлo<TD>відстань між рамкою
таблиці і комірками
<TR><TD>CELLPADDING<TD>число<TD>відстань між рамкою
комірки і вмістимим
</TABLE>

Рис. 15.1. Вигляд таблиці у вікні броузера
Окрім самостійного призначення (представлення даних в табличній
формі) таблиці використовуються для управління розміщенням матеріалу
на сторінці. При цьому частіше за все таблиці створюються без рамок і
заливки.
Таблиця 15.5.
Основні кольори і їх коди
Колір

Код RGB

Ім’я

Колір

Код RGB

Ім’я

чорний
темно-бордовий
зелений
оливковий
темно-синій
фіолетовий
чирок
сірий

#000000
#800000
#008000
#808000
#000080
#800080
#008080
#808080

black
maroon
green
olive
navy
purple
teal
gray

срібний
червоний
вапно
жовтий
синій
фуксія
аква
білий

#C0C0C0
#FF0000
#00FF00
#FFFF00
#0000FF
#FF00FF
#00FFFF
#FFFFFF

silver
red
lime
yellow
blue
fuchsia
aqva
white
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Створення зв'язаних web-сторінок
Крім текстової інформації, на сторінках знаходяться посилання і
зображення.
Малюнки. В даний час для графічних елементів Web-сторінок
використовують два основні формати: GIF і JPEG. Всі графічні броузери,
призначені для відображення Web-сторінок на екрані комп'ютера, здатні
розпізнавати і відображати файли цих форматів.
Для підготовки зображень можна використовувати будь-який
графічний редактор.
Малюнки зберігаються на Web-вузлах в окремих файлах. Для
вставки малюнка використовується тег <IMG>, який повинен містити
обов'язковий атрибут SRC=, який задає адресу (URL) файлу у відносній
або абсолютній формі.
<IMG SRC=«picture1.gif»>
<IMG SRC =« http://www.wwroot.picturel.gif»>
При відображенні малюнка броузер за замовчуванням використовує
його реальні розміри. Якщо для малюнка необхідно змінити масштаб,
застосовують атрибути WIDTH і HEIGHT, які задають ширину і висоту
малюнка у пікселях) відповідно. Наприклад
<IMGSRC=«picture2.jpg» WIDTH=«100» HEIGHT=«40»>
Зовнішній вигляд Web-сторінки залежить від того, як саме малюнок
розміщений на ній. Малюнок розглядається як деякий нестандартний
символ, що знаходиться усередині абзацу в рядку тексту. Щоб зображення
відображалося автономно, його включають в окремий абзац.
Можна задати обтікання малюнка текстом, використовуючи
значення атрибута ALIGN:
– якщо задано ALIGN=«LEFT», то зображення розміщується на
сторінці ліворуч, а подальший текст розміщується праворуч від
нього;
– якщо задане ALIGN=«RIGHT», то зображення на сторінці
розміщується праворуч, а подальший текст розміщується зліва від
нього.
В цьому випадку рекомендується поміщати тег <IMG> на сам
початок відповідного абзацу.
Нормальний режим обтікання вимагає, щоб між текстом і малюнком
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залишався деякий проміжок. Задати величину цього проміжку можна за
допомогою атрибутів HSPACE (по горизонталі) і VSPACE (по вертикалі).
Розміри задаються в пікселях.
Значення атрибутів тега <IMG> наведені в таблиці 15.6.
Таблиця 15.6.
Атрибут
WIDTH
HEIGHT
ALIGN
ALIGN
HSPACE
VSPACE
ALT

Значення атрибутів тега <IMG>
Значення
Примітки
число
Ширина в пікселях
число
Висота в пікселях
BOTTOM
MIDDLE
При розміщенні малюнка в рядку тексту
TOP
LEFT
При обтіканні малюнка текстом
RIGHT
число
Проміжок між текстом і малюнком по горизонталі
число
Проміжок між текстом і малюнком по вертикалі
текст

Альтернативний текст

Створюючи ілюстровані сторінки, не слід забувати, що не всі
зможуть побачити ці ілюстрації. Користувачів, що не мають адекватного
засобу перегляду, можна ознайомити із змістом ілюстрацій за допомогою
альтернативного тексту. Альтернативний текст задається як значення
атрибута ALT і відображається замість малюнка, якщо він з якихось
причин не може бути виведений.
Зображення може бути поміщено всередину інших елементів,
наприклад, в гіперпосилання (тег <А>). В цьому випадку зображення стає
зображенням-посиланням. При відображенні документа на екрані
комп'ютера таке зображення відрізняється синьою рамкою і зміною форми
покажчика при наведенні.
Крім того, малюнки можуть використовуватися як фон. Для цього
посилання на файл з малюнком поміщається як значення атрибута
background тега <BODY>, наприклад, background=«/images/back.gif». В
тому випадку, якщо розміри малюнка менші за розміри вікна, малюнок
багато разів дублюється і заповнює все вікно.
Посилання. Механізм посилань забезпечує основну властивість, що
відрізняє гіпертекстовий документ від звичайного. Посилання дозволяють
при клацанні завантажувати у вікно як абсолютно інший документ, так і
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іншу частину поточного. Для цього використовується тег <А>.. .</А>.
Усередині нього розміщують елемент, по зображенню якого повинне
виконуватися клацання для переходу. Тег містить обов'язковий атрибут
HREF, значенням якого є URL.
Наприклад, за тегом
<а HREF=«http://www.site.com/index.htm»> натисни тут</А> буде
створений текст «натисни тут», який буде гіперпосиланням. Видима
частина
гіперпосилання
може
бути
малюнком,
<А
HREF
=«http://www.site.com/ index.htm»> <IMG SRC=«picturel .gif»></A>.
Посилання не можуть знаходитися одне усередині іншого.
Закриваючий тег обов'язковий.
URL може бути заданий в абсолютній формі (як в першому
прикладі), тобто починатися з вказівки протоколу і адреси Web-вузла.
Такий запис адреси використовується, коли необхідно направити
користувача на інший Web-вузол, розглядається як зовнішнє посилання.
При використанні відносної адреси в посиланні задається тільки
частина шляху. Наприклад, «pagel .htm». В цьому випадку передбачається
використання того ж протоколу і того ж сервера, а посилання
розглядається як внутрішнє (щодо сервера). Внутрішнє посилання зберігає
свою працездатність у разі зміни адреси сторінки в цілому (наприклад, в
результаті її перенесення на інший сервер), тому при потенційній
можливості такої події слід відмовлятися від повного задання адреси в
гіперпосиланнях. За наявності в тексті документа тега <BASE> відносні
посилання забезпечують перехід відносно заданої в ньому адреси.
Посилання може бути виконане і на певне місце усередині сторінки.
Для цього відповідне місце позначають за допомогою того ж тега
<А>...</А>, але з атрибутом NAME. Значення цього атрибута – довільна
послідовність латинських букв і цифр без пропусків (ім'я), яка
розглядається як мітка. Такий тег в літературі називають якір. Для
посилання на мітку її ім'я вказується як значення параметра HREF, але
перед іменем повинен бути символ #. Наприклад, можна створити
електронну книжку зі змістом на початку, використовуючи н6аступний
шаблон.
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<UL>
<Li><A HREF=«#gl1»>ЧАСТИНА 1 </А>
<Li><A HREF=«#gl2»>ЧАСТИНА 2</A>
<Li><A HREF=«#gl3 «>ЧАСТИНА 3</А>
</UL>
...
<A NAME=«gl1»></A>
...
<А NAME=«gl2»></A>
...
<A NAME=«gl3»></A>
Завдання
1.Освоїти спільну роботу з додатками Блокнот і InternetExplorer,
навчитися редагувати HTML-файли в додатку Блокнот і одночасно
контролювати результат у вікні броузера. Послідовність дій:
а) запустити Блокнот і відкрити у вікні файл, що містить Webсторінку;
б) запустити броузер і відкрити у його вікні той самий файл;
в) змінити текст у вікні Блокнота і виконати команду Зберегти;
г) перемкнутися в броузер, виконати команду Відновити і оцінити
результат.
2.У вікні додатку Блокнот набрати заготовку сторінки
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Розміщення тексту</TITLE>
</head>
<BODY>
<Н2 align=«center»>Приклади </h2>
<HR>
<HR>
</body>
</html>
Зберегти файл з ім'ям index.htm. Подивитися на отримане
зображення у вікні броузера.
114

3.Створити сторінку, що містить не менше п'яти абзаців тексту,
використовуючи різні теги для управління розміром і зображенням
символів.
4.Створити сторінку, що містить таблицю і надати їй вигляду, що
наведений на рис. 15.2.

Рис. 15.2. Вид таблиці у вікні броузера
Підказка: <TH bgcolor=«#FFFF00» bordercolor=«#000000» border-width: 2»
width=«200» height=«19»><font color=«#000000»><I>заголовок
1</I></font> – код першої комірки;
<TD bgcolor=«#00FF00» bordercolor=«#000000» border-width: 2»
width=«200» height=«19»>&nbsp; – код порожньої комірки під
першою.
P.S. Заголовок таблиці зробити іншим кольором
5.Створити сторінку, що містить три типи списків, надавши їй вигляд,
наведений на рис.15.3.

Рис.15.3. Вид списків у вікні броузера
6. Додати до створеної сторінки фон, вставивши в тегу <BODY>
відповідний атрибут.
7. Створити папку «Сайт» для розміщення HTML-документів і в ній
папку «Малюнки» для розміщення елементів оформлення. Помістіть в
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папку «Малюнки» файли з малюнками, які будуть використані як фон і
ілюстрації.
8. У вікні додатку Блокнот набрати заготовку початкової сторінки
сайту
<HTML>
<HEAD>
<ТITLE>Зв’язана Web-сторінка</title>
</head>
<BODY>
<H2 align= «center»>Приклади елементів WEB-сторінок</h2>
<HR>
<TABLE>
<TR><TD><P><A href='text.htm»>приклади тексту</а>
<P><A href= «spis.htm»>приклади списків</а>
<P><A href= «table.htm»>приклади таблиць</а>
<TD><IMG SRC=«XXX.gif” HEIGHT=250 WIDTH=550></TD>
</TABLE>
<HR>
</body>
</html>
1.Зберегти даний файл з іменем index.htm, знайти знайомі елементи
(малюнок, текст, заголовки). Проглянути отримане зображення у вікні
броузера.
2.Включити до складу створюваного сайту сторінку з прикладами
списків, створену при виконанні попередньої лабораторної роботи. Для
цього назвати файл ім'ям spis.htm і розмістити на сторінці посилання на
index.htm. Відкрити сторінку у вікні броузера, перевірити роботу
посилань.
3. Додати на усі створені сторінки фон, вставивши в тег <BODY>
атрибут background =«шлях до малюнка». Використати якийсь малюнок
для фону.
4. Самостійно включити до складу сайту сторінку із зразками тексту,
створену при виконанні попередньої лабораторної роботи.
5.Створити і включити до складу сайту сторінку із застосуванням
таблиці.
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Контрольні питання
1. Що таке гіпертекстовий документ?
2. Перерахувати основні синтаксичні конструкції мови HTML.
3. Дати визначення понять тег, елемент, контейнер
4. Перерахувати основні теги.
5. Записати приклад використання тегів, які визначають структуру
документа.
6. В якій частині екрану виводиться напис, що вміщений в тегу
<Title> Документ </Title>?
7. В якому з тегів (відкриваючому або закриваючому) можуть
задаватися атрибути?
8. Назвати засоби, що дозволяють міняти розмір і шрифт написів, що
виводяться на сторінці.
9. Які теги можна розміщувати в комірках таблиць? Записати тег для
таблиці з трьома комірками.
10. Назвати види списків, які можуть бути присутні на сторінці.
Записати приклад.
11. Що таке сайт?
12. Як розміщуються малюнки на Web-сторінках?
13. Які основні атрибути тега <IMG>?
14. В яких тегах може бути присутній URL файлу з малюнком?
Написати приклад.
15. В якому тегу задаються атрибути, які визначають властивості
сторінки в цілому?
16. Як задати фоновий малюнок на сторінці?
17. У якій якості можуть використовуватися таблиці на Webсторінках?
18. Що таке гіперпосилання? Написати приклад відповідного тега.
19. Написати приклад використання тегів, які задають посилання на
деяке місце всередині сторінки.
20. Як розмістити на сторінці посилання у вигляді кнопки?
21. Як зробити зображення гіперпосиланням?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №16
Форматування Web-сторінок
Мета роботи: вивчити мову HTML і прийоми форматування Webсторінок з використанням фреймів.
Теоретичні відомості
Створення біжучого рядка
Одним із способів пожвавлення Web-сторінки є створення біжучого
рядка в тексті документа. Для цього використовується контейнер
<MARQUEE>...</MARQUEE> з наступними атрибутами:
width=«...» – задає ширину біжучого рядка, в пікселях або відсотках
від ширини екрану;
height=«...» – встановлює висоту біжучого рядка (в пікселях і у
відсотках);
bgcolor=«...» – визначає колір фону біжучого рядка. Значеннями
цього атрибута є стандартні коди кольорів;
behavior=«...» – задає тип руху (поведінку) біжучого рядка, і має
наступні значення: scroll – циклічна прокрутка рядка з одного кінця в
іншій, slide – текст з'являється з одного краю і зупиняється у іншому,
alternate –текст переміщається від одного краю до іншого (нагадує рух
маятника);
directions»...» – визначає напрям руху біжучого рядка. Має наступні
значення: left – зображення рухається вліво по рядку, right – зображення
рухається вправо по рядку; up – весь рядок переміщається знизу вгору,
down – рядок рухається зверху вниз;
scrollamount=«...» – визначає число пікселів, які відділяють один
текст від наступного;
scrolldelay=«...» – вказує затримку в мілісекундах перед появою
подальшого текстового блоку;
lоор=”...» – задає число повторів анімацій (будь-яке позитивне
число). За замовчуванням або вказавши значення –1 (infinite) броузер
прокручуватиме текст нескінченне число разів.
Приклад створення біжучого рядка, показаний в лістингу 1.
118

Лістинг 1. Створення біжучого рядка
<MARQUEE ALIGN=«Top» LOOP=«infinite»
BEHAVIOR=«alternate» BGCOLOR=«lime»
DIRECTION=«right» HEIGHT=50 WIDTH=250>
Приклад біжучого рядка.
</MARQUEE>
В даному прикладі задається біжучий рядок, який має розмір 50
пікселів у висоту і 250 пікселів завширшки. Вирівнювання тексту
здійснюється по верхньому краю блоку, визначена нескінченна прокрутка
тексту, текст переміщається зліва направо і має яскраво-зелений фон.
Створення фреймів
Фрейми – це вікна незалежного перегляду HTML-документів. Іноді
буває дуже зручно організувати навігацію по сторінці у вигляді меню,
оформленого в окремому фреймі, і основного вікна, де буде представлена
вся основна інформація, яка визначається діями користувача в області
меню.
Розглянемо наступний приклад основного HTML-файла:
<HTML>
<FRAMESET cols=«30%, 70%» border=0>
<FRAME src=«menu.htm” name=«Menu»>
<FRAME src=«main.htm» name=«Main»>
</FRAMESET>
</HTML>
Тут представлені два фрейми, розміщені двома вертикальними
смугами і займають відповідно 30 і 70 відсотків робочої області.
Вертикальне розташування встановлюється параметром cols=«...», а для
горизонтальних смуг використовують параметр rows=«...». Параметр
border=«...» визначає межу між фреймами. Визначення документа, який
спочатку завантажується при відкритті цього файла, задається атрибутом
тега <FRAME> src=«...», при цьому необхідно вказати параметр
name=«...». Сам же документ є звичайною HTML-сторінкою.
Приклад простої HTML-сторінки, що використовує фрейми,
ілюструє рис. 16.1., а її початковий код приведений нижче (див. лістинг 2).
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Лістинг 2. Сторінка з двома горизонтальними фреймами
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET rows=«30%,70%»>
<FRAME name=«1» src=«1.html»>
<FRAME name=«2» src=«2.html»>
</FRAMESET>
</HTML>

Рис.16.1. Розподіл Web-сторінки на два горизонтальні фрейми
Файл l.html має наступну структуру:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<Н1>Перший Frame.</Hl>
</BODY>
</HTML>
Файл 2.html також має вказану вище структуру. Слід сказати, що
обидва ці файли повинні розташовуватися в тому ж каталозі, де
розташований файл з фреймами.
Контейнери <FRAMESET> і <BODY> є взаємовиключаючими. Це
означає, що якщо в документі присутні обидва вказаних теги, то браузер
ігнорує контейнер <FRAMESET> і відображає інформацію, вкладену в
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контейнер <BODY>.
Для оформлення вертикальних фреймів слід використовувати
параметр cols=«...» тегу <FRAMESET> (див. рис. 16.2).
Лістинг 3. Сторінка з двома вертикальними фреймами
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=«30%, 70%»>
<FRAME name=«1» src=«1.html»>
<FRAME name=«2» src=«2.html»>
</FRAMESET>
</HTML>

Рис.16.2. Розподіл Web-сторінки на два вертикальні фрейми
Поширене явище – комбінація вертикальних і горизонтальних
фреймів. Припустимо, необхідно створити вертикальну і горизонтальну
панелі навігації, а також основний фрейм, в який завантажуватиметься
сторінка. Для цього необхідно розбити сторінку на три фрейми таким
чином: можлива вкладеність контейнерів <FRAMESET> один в одний,
при цьому внутрішній контейнер сприймається зовнішнім контейнером як
звичайний фрейм. Іншими словами, замість тегу <FRAME> можна
використовувати контейнер <FRAMESET> для розбиття одного фрейма
на декілька фреймів. Приклад такого розбиття наведений на рис. 3.
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Лістинг 4: Комбінування фреймів
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=«30%, 70%»>
<FRAME name=«1» src=«1.html»>
<FRAMESET rows=«50%,50%»>
<FRAMESET cols=«50%,50% «>
<FRAME name=«2» src=«2.html»>
<FRAME name=«3» src=«3.html»>
</FRAMESET>
<FRAME name=«4» src=«4.html»>
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Рис.16.3. Web-сторінка з комбінованими фреймами
Як і при форматуванні таблиць, при створенні фреймів існує
можливість зміни зовнішнього вигляду фреймів. Для цього
використовуються наступні; атрибути форматування:
bordercolor – задає колір рамки, яка розділяє окремі фрейми;
frameborder – вказує броузеру, чи відображати рамку у фреймів чи
ні;
border – визначає товщину всіх фреймів даного набору.
Приклад роботи вказаних атрибутів (див. рис. 16.4) представлений в
лістингу 5.
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Рис.16.4. Web-сторінка з комбінованими фреймами
Лістинг 5. Форматування фреймів
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET rows=«30%, 40%, 30%»
bordercolor=«#AB9570»
frameborder=«yes» border-width=2>
<FRAME name=«1» src=«1.html» border-width=2>
<FRAMESET cols=«50%, 50%»
bordercolor=«#AB9570”
framebоrder=«yes» border-width=2>
<FRAME name=«2» src=«2.html»>
<FRAME name=«3» src=«3.html»>
</FRAMESET>
<FRAME name=«4» src=«4.html»>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY>
Ваш броузер не підтримує фрейми.
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>
Вбудований фрейм
Окрім звичайних фреймів існують і вбудовані фрейми. Вони є
вікном в документі, в яке, у свою чергу, завантажується інший HTML123

документ. Для вставки такого фрейма використовується тег <IFRAME>,
який має наступні основні атрибути:
– src=«...» – даний атрибут призначений для вказівки шляху до Webсторінки, яка буде завантажена в даний фрейм;
– name=«...» – в даному атрибуті вказується ім'я фрейма;
– height=«...» – вказує висоту фрейма в пікселях;
– width=«...» – вказує ширину фрейма в пікселях. В поєднанні з
атрибутом height=«...» може прискорити завантаження основного
документа, оскільки броузер залишить місце для фрейма і продовжить
завантаження батьківського документа;
– frameborder=«...» – дозволяє або забороняє відображення рамки
навкруги фрейма. Можливі значення: 0 або 1;.
– scrolling=«...» – задає відображення ліній прокрутки для фрейма. Має
наступні значення: AUTO – задано за замовчуванням, визначається
броузером залежно від завантажуваного у фрейм документа; YES –
примушує броузер відображати лінії прокрутки; NO – лінії прокрутки не
відображаються.
Приклад HTML-сторінки, що використовує вбудований фрейм,
наведений на рис. 16.5, а її початковий код – в лістингу 6.
Лістинг 6. Вставка вбудованого фрейма
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Вбудований фрейм</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=«#FFFFFF» text=«#000000»>
Тут розташована інформація,
що відображається у вбудованому фреймі
</BODY>
</HTML>
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Рис.16.5. Web-сторінка з вбудованим фреймом
Слід звернути увагу на те, що якщо броузер не підтримує вбудовані
фрейми, він проігнорує тег <IFRAME> і відобразить інформацію, яка
розташована в контейнері <IFRAME>. Наприклад:
Лістинг 7. Форматування фреймів
<HTML>
<HEAD>
<ТITLE>Головна сторінка</ТIТLЕ>
</HEAD>
<BODY bgcolor=«#FFFFFF» text=«#000000»>
<Н1>Нижче розташований вбудований фрейм:</Н1>
<!-- Вставка вбудованого фрейма -->
<HR>
<IFRAME src=«news.html» src=«iframe1.html”
width=«300» height=«100» align=«center»>
У випадку якщо ваш броузер не підтримує вбудовані фрейми, цей
текст відображатиметься на екрані. Рекомендуємо встановити IE6 або
NN6.
</IFRAME>
<HR>
</BODY>
</HTML>
Завдання
1. Задати біжучий рядок «Я вивчаю HTML».
2. Сторінку index.htm переробити наступним чином:
- створити два вертикальні фрейми;
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- у першому фреймі розмістити зміст: «приклади тексту»,
«приклади таблиці», «приклади списків», у другому – малюнок;
- зробити посилання таким чином, щоб сторінки text.htm, table.htm,
spis.htm з’являлися у другому фреймі замість малюнка.
Контрольні питання
1. Який контейнер використовують для створення біжучого рядка?
2. Що таке фрейм у HTML-документі?
3. Який контейнер використовують для створення структурованого
документу у HTML ?
4. Що таке вбудований фрейм?
5. Який тег вкористовують для вставки вбудованого фрейма?
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ДОДАТКИ
Додаток А
Індивідуальні завдання до лабораторних робіт №8 і №9.
Варіант 1.
Відомість прогнозу приросту виробництва продукції
підприємствами легкої промисловості
Назва продукції

Обсяг виробництва
у звітному періоді

Проект обсягу
виробництва у
майбутньому періоді

Прогнозований
приріст обсягу
виробництва

up i

ai

bi

ci

550
400
1200

650
350
1800

Пальто (жін.)
Пальто (чол..)
Костюми (чол..)
. . .
Середнє значення C

----

Обчислення виконують за формулами: ci 

bi
* 100 , середнє значення
ai

n

 ai
C

i 1
n

.

 bi
i 1

Варіант 2.
Аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати у основних галузях
промисловості
Назва
галузі

gi

Середньомісячний рівень заробітної
плати у звітному періоді
перше півріччя
друге півріччя.

ai

Вугільна
950,00
Медична
650,44
………
Середнє значення:

bi

Відносний
приріст у %

Абсолютний
приріст (+)
спад (-)

ci

di

1029,90
709,56

Обчислення виконують за формулами:
n
bi
ci  *100 , середнє значення C   ci n , d i  bi  ai .
ai
i 1
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Варіант 3
Аналіз втрат робочого часу підприємствами
хлібопекарної галузі регіону
Втрати робочого часу (перелік причин)
неявки з
дозволу
простої
прогули
страйки
адміністрації

Назва підприємства

np i
Львівський хлібозавод №5
Львівський хлібозавод №1
...

ai

bi

ci

di

18

35

27,7

1,9

22
...

45

34

8,5

A

B

C

D

Разом:

Всього
втрат

vi

V

n

Суму обчислюють за формулою: A   ai , аналогічно для bi , ci ,
i 1

d i , vi , vi  ai  bi  ci  di . При обчисленні стрічки «Разом» використоn

n

n

n

n

вують формули: A   ai , B   bi , C   ci , D   d i , Vi   vi .
i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

Варіант 4.
Відомість аналізу динаміки виробництва товарів широкого вжитку
підприємствами регіону
Обсяг виробництва у звітному періоді
ІI
ІІІ
IV
I квартал
квартал
квартал
квартал

Назва району

nri

ai

bi

Бродівський
Буський
...
Разом:

739
750

315
409

A

B

ci

di

698
659

780
560

C

D

Приріст
виробництва за
півріччя, %

pi

n

Загальний обсяг виробництва обчислюють за формулою:

A   ai ,
i 1

n

аналогічно

n

n

B   bi i , C   ci , D   d i .
i 1

обчислюють:

Pi 

i 1

ai  bi
 100 ,
ci  di

Показники приросту за півріччя

i 1

або

P 

A B
 100 .
CD
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Варіант 5.
Відомість про галузеві співвідношення середньомісячної оплати праці
Код
галузі

Назва галузі

Попередній

Звітний

Майбутній

% (звітного
до минулого)

% майбутнього до
звітного

kg i i

gi

ai

bi

ci

di

vi

756,29
358,25

777,45
425,66

825,99
501,78

A

B

C

G1
паливна
G2
легка
…….
Середнє значення:

Обчислення виконують за формулами:
b
a
d i  i *100 , vi  i *100 ,
bi
ci

n

середнє значення

аналогічно для a i , bi .

C   ci n ,
i 1

Варіант 6.
Аналіз середньоквартального доходу підприємств галузей народного
господарства
Середньоквартальний дохід у звітному періоді
Галузь

І квартал

ІІ
квартал.

ІІІ квартал

ІV квартал.

gi

ai

bi

ci

di

Промисловість
Транспорт
............
Всього

29
621

28
596

A

B

57
112
100
C

37
769
378
D

Абсолютний
приріст (+) або
спад(-)
за півріччя

vi

n

Обчислення виконують за формулами:

n

A   ai , B   bi
i1

i 1

n

,

C   ci
i 1

n

D   di .

Показники абсолютного приросту за півріччя обчислюються за

i 1

формулами:

vi  (a i  bi )  (ci  d i )

Варіант 7.
Аналіз виконання виробничої програми промисловими підприємствами
Назва
продукції

np i

Фактичний
обсяг
виробництва

Плановий обсяг
виробництва

ai

вугілля
94,6
трактори
16
...
Разом: A

bi

Абсолютний
приріст (+)
спад (-)

ci

% виконання
виробничої
програми

di

90
12
C

B

Обчислення виконують за формулами: ci  bi  a i , d i 
Аналогічно для В і С.
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n
bi
* 100 . A   ai .
ai
i 1

Варіант 8
Аналіз виконання виробничої програми основними виробничими підрозділами
підприємства
Обсяги виробництва на звітний період
План
Виконання
ai
bi
121,2
129,2
118,1
105,1

Назва цеху
nci
Цех №1
Цех №5
...............
Разом:

A

% виконання виробничої
програми
ci

B

Обчислення виконують за формулами:
Процент виконання виробничої програми

ci 

bi
 100
ai

n

n

Загальний план виробництва A   ai та B   bi .
i 1

i 1

.

Варіант 9.
Відомість аналізу імпортно-експортних операцій комерційної фірми
Код
товарної
групи

Товарна група

Експорт

Імпорт

Сальдо
(+,-)

Ti

tvi

ai

bi

ci

Т1
Т2
......

Текстильні вироби
Устаткування

1200
1500

1300
1450

A

B

Разом:

Обчислення виконують за формулами:
сальдо ci  bi  ai
n

n

разом A   ai , аналогічно B   bi
i 1

i 1
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Варіант 10
Порівняльна відомість обсягів експорту комерційних фірм
Товарна група

Обсяг експортних операцій
У звітному
За планом
періоді

tgi

ai

цукор
олія
мінерал. добрива
...........
Разом:

120000
250000
160000
110000

180000
240000
100000
120000

A

B

Абсолютний
приріст/спад
(+, -)

bi

Відносний приріст
у%

ci
+60000
-10000
-60000
10000

Обчислюють проводять за формулами:
n

n

загальні обсяги експорту A   ai , B   bi
i 1

i 1

абсолютний приріст ci  bi  ai

a
відносний приріст d i  i *100 .
bi

.

Варіант11.
Аналіз зведених відомостей про постачання товарів
дочірнім підприємствам комерційної фірми
Код
товарної
групи

Товарна група

План
поставок

Фактичні
поставки

Виконання, у %

kt i

tg i

ai

bi

ci

12900
28000

129890
160000

A

B

Т1
Т2
..............

Чорні метали
Металопрокат
………….
Разом:

Виконання обчислюють за формулою

a
ci  i  100 , а суму
bi

n

обчислюють за формулою: A   ai , аналогічно B   bi ,
i 1
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Варіант 12.
Відомість розрахунку вартості товарів
у продовольчих магазинах району
Номер магазину

Назва товару

Ціна 1 кг

Кількість товару
(кг)

Вартість товару

nmi

ti

ai

bi

ci

М1
М1
М2
М2

Цукор
Мука
Цукор
.........

7,40
3,15
7,60

340
150

--М3
...
Всього у магазині CM 1
Всього у магазині CM 2
Всього у магазині CM 3

Обчислення проводяться за формулами:
вартість товару ci  bi  ai , підсумкова вартість товарів по
n

магазинах CM ( I )   ci .
i 1

Варіант13.
Відомість обліку руху товарів на складі підприємства
станом на 1 січня звітного періоду
Назва товару

Шифр
товару

Залишок на
початок
періоду

Видано

Поступило

Залишок на
кінець періоду

nti

ai

bi

ci

pi

zi

1373
1735

1200
400

C

P

Z

Телевізори
Відеоплеєри
.............
РАЗОМ:

B

Обчислення виконують за формулами:
n

Zi   bi  ci  pi

n

підсумки

по

i 1

різних

магазинах

B   bi ,
i 1

аналогічно для C , P, Z . ..
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Варіант 14.
Відомість утримання внесків із заробітної плати
до фондів соціального страхування за основним місцем праці
Табельний
номер
працівника

Прізвище та
ініцали працівника

tni
116
117
...

Сума зарплати

Внески у фонд
соціального
страхування

Внески у
фонд сприяння зайнятості

Суми зарплати до
виплати

ni

zi

bi

ci

szi

Васильців Б. І.
Кудь М.А.

1750,00
1490,00

B

C

SZ

Z

Разом:

Внески до фондів соціального струхування на випадок тимчасової
вирати працездатності та фонду сприяння зайнятості стягуються в розмірі
0,5% із суми нарахованої заробітної плати. Обчислення виконують за
формулами:

bi 

zi
 0,5 ,
100

n

підсумки

n

Z   zi
i 1

,

n

B   bi
i 1

,

n

C   ci

,

i 1

SZ   szi .
i1

Сума зарплати до виплати обчислюється за формулою: sz i  z i  bi  ci

Варіант 15.
Відомість утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників за
основним місцем праці
Табельний
номер працівника

Прізвище та ініцали працівника

Сума зарплати

Сума нарахованого
прибуткового
податку

Суми зарплати
до виплати

tni

ni

zi

pi

szi

116
117
...

Васильців Б. І.
Кудь М.А.

1750,00
1490,00

P

SZ

Разом:

Z

При обчисленні прибуткового податку за основним місцем праці
враховуються наступні фактори:
1.якщо сума нарахованої заробітної плати менша ніж 510 грн, то від
загальної суми нарахованої заробітної віднімається 61 грн (так звана
одноразова пільга) і від ориманої різниці обчислюють 13% прибуткового
податку:

pi 

( zi  61)
 13.
100

2. якщо сума нарахованої заробітної плати перевищує 510 грн, то сума
прибуткового податку обчислюється в розмірі 13 відсотків.:
3. Сума зарплати до виплати обчислюється за формулою:
n

4. Рядок разом обчислюється за формулами:

n

n

Z   zi , P   pi , SZ   szi .
i 1
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zi
 13
100
sz i  zi  pi

pi 

i 1

i1

Варіант 16
Відомість нарахування зарплати працівникам у цехах
Номер
цеху

Табельний
номер робітника

Прізвище та
ініціали

aі
tі
01
0217
01
0323
02
0113
02
0321
…
Сума зарплати у цеху 01
Сума зарплати у цеху 02
…
Всього у цехах:

Сума
зарплати (грн.)

рі
Кіт І.П.
Загародній С.М.
Худа Р.М.
Павленко П.О.

сі
1127
1215
1139
1345

C 01
C 02
P

Обчислення виконують за формулами:
n

підсумки у цехах

C 01   ci01

, аналогічно для інших цехів;

i 1

разом у всіх цехах

P  C 01  C 02  ...

Варіант 17
Відомість розрахунку вартості товарів
№ з/п

Дата надходження

pі
1
2
…
Разом:

dі
15.01
17.04
…

Номенклатурний
номер
mі
156
198
…

Назва товару

Кількість

Ціна
(грн.)

Вартість
(грн.)

аі

bі

сі

tі
Велосипеди
Порохотяги
…

A

C

Обчислення виконують за формулами: вартість товару ci  bi * ai ;
n

загальна вартість

C   ci

n

, кількість виробів

i 1

A   ai

.

i 1

Варіант 18
Відомість розрахунку загальної вартості виробів по складах
№
з/п

Номер
складу

Номер
документа

pі
1
2
…
10

sі
S1
S2
…
S10

dі
134
87
…

Назва виробу

Кількість
виробів

Ціна
(грн.)

vі

аі

bі

A

Вартість
виробів
(грн.)
сі

C

Обчислення виконують за формулами: вартість виробів ci  bi * ai ;
n

загальна вартість

C   ci

n

; кількість виробів

i 1

A   ai
i 1
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Варіант 19
Відомість розрахунку кількості товару за номером складу
Порядковий
номер

Номер
складу

pі
1
2
3
...
10

sі
S1
S2
S2
...
S4

Товари

Залишок на
початок .звітного
періоду (шт.)
аі

tі
Т1
Т1
Т2
...
Т3
Всього товару Т1
Всього товару Т2
Всього товару Т3

Видано
(кількість)
(шт.)
bі

Залишок на
кінець звітного
періоду (шт.)
сі

C1
C2
C3

Обчислення виконують за формулами: залишок товару ci  ai  bi ;
n

всього товару Т1

C 1   ci

, аналогічно для товарів Т2, Т3.

i 1

Варіант 20
Відомість розрахунку індексованої заробітної плати
працівникам у цехах підприємства
Номер
цеху

Табельний
номер

Прізвища та
ініціали

dі
01
01

tі
1001
2005

pі
Павлів Н.П.
Петренко О.П.

02
02

3003
2004

Сума
нарахованої
зарплати (грн.)
аі
1225,00
1350,00

Сергієчко О.Р.
Прокопенко А.І.
Всього для цеху 01
Всього для цеху 02
--Всього у цехах

Коеф.
індекса
ції
bі
0,25
0,15

Сума до
видачі
(грн.)
сі

1400,00
1214,00

C 01
C 02
С

Обчислення виконують за формулами:
n

сума до видачі ci  bi * ai ; всього для цеху 01

C 01   ci01
i 1

для кожного цеху.
Всього у цехах С = С01 + С02 + . . .
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, аналогічно

Варіант 21
Відомість розрахунку вартості відпущеної продукції замовникам
Шифр
замовника

Номенклатурний номер

zі
01
02
03
…

mі
0017
0256
1456
…

Ціна одиниці
продукції
(грн.)
bі
1.28
7.25
32.50
…

Кількість
продукції

Продукція

pі
аі
Сіль
300
Цукор
280
Масло
60
…
…
Всього по замовнику 01
Всього по замовнику 02
Всього по замовнику 03

Вартість
продукції
(грн.)
сі

C 01
C 02
C 03

Обчислення виконують за формулами: вартість продукції ci  bi * ai ;
n

всього по замовнику

C 01   c i ;

аналогічно для замовників 02, 03.

i 1

Варіант 22
Відомість розрахунку руху матеріалів на складах
Код
матеріалу
kі
М1
М2
М3
...
М10
Всього

Назва матеріалу

Залишок

mі
Чоботи жіночі
Черевики
Гумові чоботи
...
Дитячі чобітки

аі
200
125
460
…
1350

Ціна за
одиницю
(грн.)
bі
566,50
342,30
120,00
…
158,60

Загальна вартість
(грн.)
сі

С

Обчислення виконують за формулами:
n

вартість матеріалу ci  bi * ai ; всього вартість

C   ci

.

i 1

Варіант 23
Відомість розрахунку підсумків продажу квитків
Код напрямку

Напрям руху

kі
Н1
Н2
…
Н10
Всього

rі
Стрий
Городок
…
Трускавець

Кількість
квитків
аі
1020
560
…
800
А

Ціна квитка
(грн.)
bі
23,00
24,60
…
28,00

Вартість квитків
(грн.)
сі

С

Обчислення виконують за формулами: вартість квитків ci  bi * ai ,
n

всього квитків

A   ai

n

, загальна вартість квитків

i 1

C   ci
i 1
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Варіант 24
Відомість розрахунку утримань із заробітної плати працівників
Табельний
номер

Прізвище та
ініціали

Нараховано(грн.)

tі
0015
1105
568
...
054
Всього

pі
Петренко О.П.
Заставний Є.М.
Гук С.П
...
Михасів С.М.

аі
1256,90
1300,00
1256,00
...
1187,90
А

bi

Утримано
прибутковий
податок (13%)
bі

Утримано згідно з
розпорядженцям
(% відрахувань)
сі

Сума до
видачі
(грн.)
di

В

С

D

Обчислення виконують за формулами: прибутковий податок
 a i * 0.13 ; утримано згідно з розпорядженням ci  a i * 0.02 ; сума до видачі
n

d i  ai  bi  ci ,

всього нараховано A   ai , аналогічно для B, C, D.
i 1

Варіант 25
Відомість розрахунку даних про рух товарів на складі
Код
товару

Назва товару

kі
М1
М2
М3

tі
телевізори
радіо
магнітофони

...
М10
Всього

...
плеєри

Було на
складі
(шт.)
аі
123
89
560
...
125
А

Видано зі
складу
(шт.)
bі

Отримано
(шт.)
сі

Залишок
(шт.)
di

В

С

D

Обчислення виконують за формулами:
залишок d i  ai  bi  ci , вартість товару
n

складі

A   ai

, аналогічно для B, C, D, V.

i 1
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ni  d i * mi ,

Ціна за
одиницю
(грн.)
mi

Вартість
(грн.)
vi

V

всього було на

Варіант 26
Відомість розрахунку вартості реалізації товарів магазинами міста
Номер
магазину

Код товару

Назва товару

mі
101
53
...

kі
15
25
...

tі
Сумки жін.
Портфелі
...
Всього:

Ціна за
одиницю
(грн.)
аі
221.90
319.50
...

Кількість
одиниць
товару
bі
1225
3015
...

Вартість
(грн.)
сі

С

Обчислення виконують за формулами:
n

вартість ci  bi * ai , загальна вартість

C   ci

.

i 1

Варіант 27
Відомість розрахуну обсягу реалізації випущеної продукції підприємствами на
внутрішньому та зовнішньому ринках
Код товарної
групи

Реалізовано в
Україні
(тис.грн.)
аі
120 000

Товарна група

gі
Т1
Т2
Т3

tі
Текстильні вироби
Кондитерські вироби

bі
130 000

Разом
реалізовано
(тис.грн.)
сі
250 000

В

С

На експорт
(тис.грн.)

А

Всього:

Обчислення виконують за формулами: разом реалізовано ci  bi  ai ;
n

реалізовано в Україні

A   ai

, аналогічно для В, С.

i 1

Варіант 28
Відомість розрахунку обсягу виробництва продукції у Львівській області
Код
району

Район

kі

rі

Виробництво товарів
народного споживання
в Ш кварталі звітного
року (грн.)
аі

01
02
03
…

Бродівський
Буський
Городоцький
…

105400
75900
70600
…

ВСЬОГО:

А

Виробництво товарів
народного споживання
в IV кварталі звітного
року (грн.)
bі
31500
400
14800
…
В

Разом за
півріччя
(грн.)
сі

С

Обчислення виконують за формулами:
разом за півріччя ci  bi  ai ; всього вироблено у Ш кварталі звітного
n

року

A   ai

, аналогічно для В, С.

i 1
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Варіант 29
Відомість аналізу заробітної плати у цехах підприємства
за звітний період
Код цеху
gі
G1
G2
…

Назва цеху

mі
Складальний
Механічний
…
Середнє значення

Зарплата у Ш
кв. звітного
року (грн.)
аі
4305.00
3260.55

Зарплата у IV
кв. звітного року
(грн.)
bі
4360.43
4320.45

А

В

IV кв. у % до
Ш кв.
сі

С

Обчислення виконують за формулами:
n

середнє значення зарплати у Ш кв. звітного року

A   ai n ,
i 1

аналогічно для В ; відношення IV кв.у % до Ш кв.

ci 

bi
*100 .
ai

Варіант 30
Відомість розрахунку сум заробітної плати та видачі відомостей
про зарплату у філіях підприємства
Номер філіалу

Код філії

Філія

mі

kі
0217
0323
0113
0321
...

fі
Рясне
Оброшино

01
02
03
02
...

Зарплата,
(тис.грн.)
сі
227
215
189
205

C 01
C 02
C 03
C 04

Сума зарплати у філії 01
Сума зарплати у філії 02
Сума зарплати у філії 03
Сума зарплати у філії 04

Обчислення виконують за формулами:
n

сума зарплати у філії 01

C 01   c i01
i 1

для інших філій.
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n

, у філії 02

C 02   c i02
i 1

, аналогічно
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Додаток В
Аналоги термінів у англомовних та русифікованих версіях програмного
забезпечення
№ з/п
Англомовна версія
Русифікована версія
1.
Top
Верхнее
2.
Bottom
Нижнее
3.
Left
Левое
4.
Right
Правое
5.
Regular
Обычный
6.
Single
Одинарный
7.
Justify
по ширине
8.
Center
От центра
9.
Bottom of page
Внизу страницы
10.
Shut Down
Завершение работы
11.
Sheet
Лист
12.
VLOOKUP
ВПР
13.
Data
Данные
14.
Subtotals
Итоги
15.
At Each Change in
При каждом изменении в
16.
Use Function
Операция
17.
Add Subtotal
Добавить итоги по
18.
Total
Всего
19.
Grand Total
Общий итог
20.
Remove All
Убрать все
21.
COUNTIF
СЧЁТЕСЛИ
22.
Range
Диапазон
23.
Criteria
Условие
24.
SUMIF
СУММЕСЛИ
25.
Range
Диапазон
26.
Criteria
Условие
27.
Sum_range
Диапазон_суммирования
28.
Filter
Фильтр
29.
Advanced Filter
Расширенный фильтр
30.
Copy to another location
скопировать результат в
другое место
31.
List range
Исходный диапазон
32.
Criteria Range
Диапазон условий
33.
Copy to
Поместить
результат
в
диапазон
34.
Unique record only
Только уникальные записи
35.
AND
И
36.
OR
ИЛИ
37.
Tools
Сервис
38.
Goal Seek
Подбор параметра
39.
Set cell
Установить в ячейке
40.
To value
Значение
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№ з/п
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Англомовна версія
By Changing Cell
FV
PV
AVERAGE
VARP
CORREL
MINVERSE
MMULT
MDETERM
book
File
Save As
Save
Format
Column
Width
Cells
Edit
Copy
Paste
Sort
Sort by
Ascending
Insert
Function
Insert Function
Or select a category
Select a function
Worksheet
Fill
Series
Rows
Series in
Linear
Type
Step Value
Stop Value
Chart Wizard
Chart
Next
Back
Standard Type
Chart type
Chart sub-type
Line
Data Range
144

Русифікована версія
Изменяя значение ячейки
БЗ
ПЗ
СРЗНАЧ
ДИСПР
КОРРЕЛ
МОБР
МУМНОЖ
МОПРЕД
книга
Файл
Сохранить как
Сохранить
Формат
Столбец
Ширина
Ячейки
Правка
Копировать
Вставить
Сортировка
Сортировать по
по возрастанию
Вставка
Функция
Мастер функций
Категория
Функция
Лист
Заполнить
Прогрессия
по строкам
Расположение
арифметическая
Тип
Шаг
Предельное значение
Мастер диаграмм
Диаграмма
Далее
Назад
Стандартные
Тип
Вид
График
Диапазон данных

№ з/п
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Англомовна версія
Data Range
Series in
Rows
Series
Name
Values
Titles
Chart title
Category (X) axis
Value (Y) axis
Gridlines
Legend
Show legend
Placement
As new sheet
As object in
Finish
SUM
SQRT
Page Setup
Page
Margins
Sheet
Header/Footer
Print Preview
Close
Print
Name
Printer
Print Range
Print What
Number of Copies
Copies
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Диапазон
Ряды в
строках
Ряд
Имя
Значения
Заголовки
Название диаграммы
Ось Х (категорий)
Ось Y (Значений)
Линии сетки
Легенда
Добавить легенду
Размещение
отдельном
имеющемся
Готово
СУММ
КОРЕНЬ
Параметры страницы
Страница
Поля
Лист
Колонтитулы
Предварительный просмотр
Закрыть
Печать
Имя
Принтер
Печатать
Вывести на печать
Число копий
Копии
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