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Текст лекції
1. Призначення й основні можливості табличного процесора (ТП) Microsoft Excel
MS EXCEL – це пакет прикладних програм, орієнтований на обробку даних,
представлених у табличній формі.

EXCEL забезпечує:
 створення таблиць, їх перегляд, редагування і друк;
 перевірку правопису;
 збереження табличного документа на магнітному диску у виді файлу-книги з
визначеним ім'ям і розширенням .xls; відкриття і завантаження файлу з МД в оперативну
пам'ять;
 форматування табличних даних;
 виділення фрагментів таблиці, їх копіювання і переміщення;
 виконання обчислень за формулами з використання вбудованих (стандартних) функцій;
 формування діаграм;
 створення баз даних і роботу з ними;
 обмін інформацією з іншими програмами-додатками, що входять до складу програмного
середовища Microsoft Office.
.
2. Вікно документа-робочої книги MS Excel
Файл-документ EXCEL складається з робочих листів. Тому його і називають робочою
книгою. У вікні документа відображається один поточний робочий лист (РЛ), з яким працюють у
даний момент. Один документ EXCEL може містити від 1-го до 255-ти робочих листів. Після
завантаження процесора активним є 1-ий лист табличного документа.
Робочий лист має табличну структуру і складається з таких елементів:

сітка (область для введення даних);

заголовки рядків та стовпців сітки;





ярлички з іменами листів, з яких складається книга;
кнопки прокручування ярличків;
смуги прокручування листа.
Стандартний робочий лист EXCEL 2003 має
65536 рядків і 256 стовпців.
Рядки робочого листа позначені
числами від 1 до 65536,
Стовпці РЛ позначені буквами латинського алфавіту від A до Z, і далі комбінаціями від
AA до AZ, від BA до BZ і від IA до IV.
Стандартний робочий лист EXCEL 2007 має
16384 рядків і 1048576 стовпців.
Рядки робочого листа позначені
числами від 1 до 16384,
Стовпці РЛ позначені буквами латинського алфавіту від A до Z, далі комбінаціями від
AA до AZ, від BA до BZ і від IA до IV, далі комбінаціями з трьох букв до XFD.

Кожна комірка РЛ має свою адресу (ім'я).
Адреса комірки задається координатами стовпця і рядка, на перетинанні яких
знаходиться комірка.
Діапазон комірок задається адресами крайньої лівої (верхньої) і крайньої правої (нижньої)
комірок, між якими ставиться символ “двокрапка”.
Приклади. С2:Е2 – частина рядка,
В4:В6 – частина стовпця,
D4:F6 – блок сусідніх комірок.
Переміщення по РЛ здійснюється за допомогою клавіш керування курсором, а також за
допомогою покажчика миші.
Усередині РЛ покажчик миші має вигляд знака «плюс». Після клацання на комірці він
приймає форму рамки, яку називають рамкою виділення.
Дані можна вводити тільки в активну комірку – це та ту комірка, у якій розташована
рамка виділення.:
За замовчанням одна робоча книга містить три робочих листа.
Перед створенням нової книги можна для неї задати необхідну кількість РЛ. Для цього у
EXCEL 2003 користуються лічильником Листов в новой книге вкладки Общие вікна
Параметры. Вікно активізують за командою
Сервис – Параметры – вкладка Общие.
У EXCEL 2007 виконують такі дії
кнопки Office – кнопка Параметры Excel – вкладка Основные – у рамці При создании
новых книг користуються лічильником Число листов.
Кожен робочий лист має назву. Після запуску EXCEL робочим листам надаються системні
назви (імена): Лист1, Лист 2, Лист 3.
У нижній частині вікна документа (ліворуч) знаходяться ярлички листів, на яких
відображаються їхні назви.
Перехід з одного листа на іншій здійснюється за допомогою клацання на відповідних на
ярличках листів.
Якщо не всі ярлички знаходяться в поле видимості, то відобразити їх можна кнопками
прокручування ярличків (рис.4.1).

Рис.4.1 - Кнопки прокручування ярличків

1-ша кнопка – перехід на перший лист,
2-га – на попередній,
3- тя – на наступний
4-та -на останній.

У процесі роботи листи можна перейменовувати, додавати,
переміщувати і видаляти, використовуючи контекстне меню ярличків.

копіювати,

3. Використання рядків формул та стану вікна EXCEL

•
•
•

Рядок формул (рис. 4.2) складається з таких елементів:
поле імені комірки – відображає адресу активної комірки;
Вставить функцию – забезпечує вставку в комірку стандартних функцій;
поле введення – відображає інформацію активної комірки. Після клацання
усередині нього з'являється курсор, що дозволяє ввести або виправити дані цієї
комірки.

Рис. 4.2 – Рядок формул

Під час введення даних в рядку формул доступними стають кнопки (див. рис. 4.2):
Ввод – завершує введення (<Enter>)
Отмена – скасовує введення (<Esc>).
У рядку стану вікна процесора відображається хід виконання операцій :
Готово – рамка виділення знаходиться в комірці;
Правка – дані редагуються;
Ввод – дані вводяться.
Тут також можна відобразити результат виконання деяких операцій над даними
діапазону комірок. Для цього потрібно:

виділити діапазон комірок з потрібними даними,

клацнути правою клавішею миші на вільному місці рядку стану;

скористатися однією з команд контекстного меню:
Сумма – сума
Среднее– середнє значення,
Максимум – максимум,
Минимум – мінімум,
Количество чисел – кількість комірок з числами
Количество – кількість комірок з будь-якими даними.
4. Введення даних в комірки робочого листа
Комірка EXCEL може містити наступні дані: значення, формули, примітки та
параметри форматування.
Розглянемо порядок введення значень та приміток.
4.1. Введення значень. До значень відносяться таки типи даних – число, текст,
календарна дата, час доби. За замовчанням введення значень здійснюється шрифтом Arial Cyr,

розміром 10 пт. При цьому числа і дати вирівнюються по правому краю комірки, текст – по
лівому.
Для виправлення помилок введення користуються одним з таких способів:
1. Здійснити на комірці подвійне клацання
2. Зробити комірку активною та натиснути на клавішу <F2>
3. Зробити комірку активною та клацнути на полі введення рядка формул.
Після введення значення в комірку табличний процесор сам розпізнає, до якого типу воно
відноситься і вибирає для нього формат відображення. Тому варто дотримуватися деяких
стандартних форматів введення значень.
Щоб ввести текст або число, треба активізувати комірку і просто набрати його за
допомогою клавіатури.
Якщо необхідно представити у виді тексту будь-який набір символів (наприклад, цифри),
то введення починається з апострофа (клавіша перед цифрою 1) .
Під час введення дійсного числа ціла частина від дробової (дрібної) відокремлюється комою.
Текст та число відображається за форматом Общий.
Введення будь-якого значення завершується натисканням на клавішу Enter.
Якщо довжина введеного значення перевищує розмір комірки (ширина комірки приблизно
дорівнює 9 символам шрифту), то у комірці можуть відобразитися такі символи – ####. У цьому
випадку потрібно збільшити розмір комірки.
Зміна ширини комірки (стовпця РЛ) здійснюється переміщенням правої границі заголовку
стовпця покажчиком миші у вигляді двоспрямованої горизонтальної стрілки.
Аналогічно за допомогою покажчика у вигляді двоспрямованої вертикальної стрілки
змінюється висота рядка: переміщенням нижньої границі заголовку рядка.
4.2 Введення приміток.
Примітка – це текст, який пояснює дані комірки.
ЇЇ вводять за командою:
вкладка Рецензирование – в групі Примечание клацнути кнопку Создать
примечание.
З’являється спеціальне вікно-поле для введення тексту. Текст вводять і клацають у будьякому місці робочого листа. Комірка з приміткою помічається червоним трикутником у правому
верхньому куті.
Текст примітки відображається тільки тоді, коли комірка є активною (або на неї наведено
покажчик миші).
Розв’язування аналітичних задач засобами табличних процесорів

1. Виконання обчислень у середовищі Excel
2. Копіювання формул
3. Підсумкові обчислення
4. Загальні відомості про діаграми EXCEL
5. Порядок побудови діаграм
6. Редагування і форматування діаграм
5.

Виконання обчислень у середовищі Excel

Обчислення в середовищі табличного процесора Excel здійснюються за допомогою
формул.
Введення формули у активну комірку починається з введення знака „дорівнює”.
Далі вводять операнди формули, що поєднуються символами математичних операцій.

Операндами формули можуть бути:
• числові константи,
• адреси комірок (посилання на комірки),
• стандартні функції.
У формулі можна використовувати такі символи математичних операцій
^ - зведення в ступінь,
* , / - множення і ділення,
+, - - додавання і віднімання.
Пріоритет виконання арифметичних операцій такий же, як і в математиці. Щоб його
змінити використовують круглі скобки.
З метою економії часу і виключення помилок введення, посилання на комірку можна
включати у формулу за допомогою миші. Для цього достатньо клацнути на потрібної комірці (зі
значенням). Навколо комірки появляється пунктирна рамка. Символи операцій зручно вводити за
допомогою додаткової клавіатури. Приклад формули: =2* А5– В5.
Завершується введення натисненням на клавішу <Enter>. У комірці з'являється результат
обчислення по формулі. Якщо зробити комірку активною, то формула відображається в рядку
формул.
У формулі можна використовувати стандартні функції. Виклик функції складається у
вказівці у формулі імені функції, після якого в скобках указують параметр (або список параметрів,
які розділяються точкою з комою)
У якості параметра може використовуватися числова константа або посилання на комірку
(діапазон комірок). Параметром може бути і довільний вираз, що обчислюється.
Приклади функцій: =COS(30), =COS(A1), =COS(2*A1), =СУММ(A1:C1), =ОКРУГЛ(B1;2).
Для введення стандартної функції використовують спеціальну програму – Мастер
функций. ЇЇ можна активізувати командою
вкладка Формулы – кнопка Вставить функцию або
кнопкою Вставить функцию рядка формул.
Робота майстра функцій складається з двох кроків:
перший крок – вибирають категорію, до якої належить потрібна функція, та ім'я функції;
другий крок – вводять параметри функції.
Зауважимо, що формули наново перераховуються, коли змінюють значення в комірках,
указаних у формулах. Тобто комірка із формулою стає залежною від інших комірок таблиці. Тому,
розрахунки завжди виконують за допомогою формул, навіть якщо операцію легко виконати в
розумі. Це гарантує, що наступне редагування таблиці не порушить її цілісності і правильності
обчислень.
Редагування формул виконують або в рядку формул, або прямо в комірці після подвійного
клацання на ній. Всі залежні комірки виділяються кольоровими рамками, а посилання на них - тим
же кольором.

У Excel формули можна копіювати. Частіше за все ця операція необхідна при
заповненні аналогічними формулами стовпця або рядка таблиці (табл.1).
Наприклад, є таблиця з двома стовпцями вихідних даних. У третьому стовпці
потрібно обчислити їх добуток, а в четвертому - результат від ділення добутка на суму
всіх елементів першого стовпця. Для цього достатньо увести формули в перші комірки
стовпців і рядка, а потім скопіювати їх.
Таблиця 1

Виконати копіювання формул простіше усього маркером заповнення.
Маркер заповнення (МЗ) – це чорний квадратик, розташований у правому нижньому
куті рамки виділення. Його призначення - автозаповнення комірок. Для здійснення
автозаповнення виконують такі дії.
1. Покажчик миші наводять на МЗ комірки з даними. Він перетворюється в чорний
хрестик.
2. Клацають мишею і, не відпускаючи клавішу, проводять в потрібному напрямку
уздовж рядка або стовпця.
Є ще один спосіб швидкого введення однієї і тієї ж формули в діапазон комірок. Потрібно
виділити діапазон, для якого обчислюється формула, увести формулу, а потім натиснути
комбінацію клавіш CTRL+ENTER.

При копіюванні формули потрібно враховувати те, що у формулах можуть бути
використані два типи посилань на комірки: абсолютні і відносні. Якщо необхідно, щоб
посилання на комірки у формулі автоматично змінилися відповідно до нового місця
розташування, то варто використовувати відносні посилання. Вони виглядають як
звичайні адреси комірок – А2, В2. При копіюванні формули по рядку змінюється назва
стовпця (буква), по стовпцю - номер рядка (цифра).
Наприклад, в комірці С2 є посилання на комірку А2. Тобто посилання вказує на
комірку, розташовану у тому ж рядку і на два стовпця ліворуч С2. Якщо формулу з цієї
комірки скопіювати, наприклад, в комірку С3, то посилання в ній буде на комірку,
розташовану у тому ж рядку і на два стовпця ліворуч, тобто А3.
Тому що в розглянутій таблиці посилання на комірки у формулах стовпця С будуть
відрізнятися номерами рядків, а 5-го рядка - назвами стовпців, при введенні формули
потрібно використовувати відносні посилання.
Якщо необхідно, щоб посилання на комірки у формулі не змінилися відповідно до
нового місця розташування, то варто використовувати абсолютні посилання. При
завданні такого посилання перед буквою і (або) цифрою добавляють символ долара $A$1. Такий символ можна ввести з клавіатури, або встановити текстовий курсор перед
посиланням і натиснути клавішу F4. При повторному натисканні будемо мати - A$1, ще
раз - $A1:
А1 - < F4 >- $A$1 - < F4 > - A$1 - < F4 > - $A1
В розглянутій таблиці у стовпці D у чисельнику змінюється номер рядка, а
знаменнику - ні. Тому для чисельника необхідно використовувати відносне посилання, а
для знаменника - абсолютне (можна тільки по рядку).
Висновок. Під час копіювання формули автоматично настроюються відповідно до
нового місця розташування. У абсолютних посиланнях адреси комірок при копіюванні
формули не змінюються, а у відносних - змінюються.
При переміщенні формули усе адреси в ній залишаються незмінними.
Зауваження. Режим настроювання формули під час копіювання та перерахування під час
зміни значень у залежних комірках включають за такими діями

кнопка Office – кнопка Параметры Excel – вкладка Формулы – у рамці Параметры
вычислений замість перемикача «вручную» треба установити перемикач «автоматически».
6. Підсумкові обчислення
Excel має стандартні функції, що використовують для одержання характеристик набору
числових значень, що містяться в діапазоні комірок. Їх називають підсумковими. З їх допомогою
можна обчислити такі значення:
• суму – СУММ
• середнє - СРЗНАЧ
• максимальне - МАКС
• мінімальне – МИН
• кількість чисел - СЧЕТ.
• кількість заповнених комірок - СЧЕТЗ
Параметром усіх цих функцій є діапазон комірок.
Щоб уставити підсумкову функцію, рамку виділення поміщають в комірку, у якої треба
одержати результат. Потім викликають Мастер функций і вибирають потрібну функцію. На
другому кроку Excel сам намагається визначити, у яких комірках розташований набір значень і
задає параметри функції автоматично. Якщо користувача таке завдання влаштовує, те введення
завершують клацанням на кнопці ОК. Якщо ні, то спочатку виконують редагування параметрів.
Для виконання підсумкових обчислень суми на вкладці Формулы є кнопка «Автосумма» –
. Потрібну функцію (команду) вибирають зі списку кнопки. Після клацання на ній в комірці
відображається функція з автоматично визначеним діапазоном. Якщо користувача таке завдання
влаштовує, те введення завершують клавішею <Enter>. Якщо ні, то спочатку виконують
редагування параметрів.

7. Фінансові функції.
Фінансові функції використовують для розв'язування задач планування фінансової

діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності капіталовкладень, кредитноінвестиційної політики тощо.
Інвестицією називається вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах.
Позика у банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банк — депозитом,
надходження грошей від деякого бізнесу — рентою.
Розглянемо головні параметри фінансових функцій та їхні скорочені назви:
процентна ставка за період Ставка (англ.: Rate) виражається у відсотках і може бути
добовою, місячною, річною тощо;
кількість періодів Кпер (англ.: NPER), кожний тривалістю доба, місяць, рік тощо;
періодична виплата Плт (англ.: РМТ) — сума, яку виплачує клієнт за кожний період
(це від'ємне число), або сума, яку отримує клієнт за кожний період (це додатне число);
сума внеску Пс (англ.: PV) — сума інвестиції, капіталовкладення, початкового
внеску (від'ємне число або нуль);
тип операції Тип (англ.: Туре або F) — число 0, якщо виплата дійснюється
наприкінці кожного періоду, і число 1, якщо на початку.
Вирізняють кредитну і депозитну процентні ставки. Кредитна ставка с вищою за
депозитну. Процентна ставка має бути узгодженою з тривалістю періоду, наприклад, річна
ставка 24% рівносильна місячній ставці 2%.
Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій на основі
періодичних постійних (за значеннєм сум) платежів та постійної процентної ставки

БС(Ставка; Кпер; Плт; Пс; Тип)
Функція для визначення майбутньої вартості інвестиційного капіталу на умовах
нарахування різних процентів за певну кількість (до 30) періодів
БЗРАСПИС (капітал; масив процентів)
Функції для визначення виплат для погашення позики.
Введемо нові терміни та їхні скорочені назви:
номер періоду Период
(англ.: Р), Период = 1 на початку періоду;
сума позики Пс
(англ.: PV);
кінцеве значення позики Бс (англ..: FV).
Функція для визначення суми періодичних виплат для погашення боргу на основі періодичних
постійних (за значеннєм сум) платежів та постійної процентної ставки
ПЛТ(Ставка; Кпер; Пс; Бс; Тип)
(англ.: РМТ)
Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за допомогою двох функцій:
а)виплата за процентами ПРПЛТ(Ставка; Период; Кпер; Пс; Бс; Тип); (англ.: ІРМТ)
б)основна виплата
ОСПЛТ(Ставка; Период; Кпер; Пс; Бс; Тип). (англ.: РРМТ)
Виплата за процентами кожний період зменшується, а основна виплата кожний період зростає,
їхня сума постійна і дорівнює ПЛТ.
Функція яка обчислює кількість періодів, потрібних для погашення суми позики, на наданої під
деяку процентну ставку за умови заздалегідь заданої суми періодичних виплат
КПЕР(Ставка; Плт; Пс; Бс; Тип)
(англ.: NPER)
Функція, що визначає вигідність надання позики, тобто реальну процентну ставку в 0 надання
позики на певну суму за умови фіксованих періодичних виплат протягом деякої кількості періодів
СТАВКА(Кпер; Плт; Пс; Бс; Тип; початкове наближення)
(англ.: RATE)
Тут потрібно задати деяке початкове наближення до шуканої процентної ставки, наприклад 0,1
(10%)..
Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій, тобто функції для визначення
вигідності інвестицій (капіталовкладень) у деякий бізнес.
Функція обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень (ренти) від бізнесу
ПС(ДПС; Кпер; Плт; Бс; Тип)
(англ.: PV)
де ДПС — депозитна процентна ставка, тобто ставка, яку банк виплачує за вклади клієнтів.
Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти використовується принцип
дисконтування — зведення суми ренти за деякий термін до її вартості у певний момент часу.
Суттєво враховується депозитна процентна ставка, оскільки вважається, що вже перше
надходження стає депозитом у банку. Дисконтування дає відповідь на запитання, чи варто
вкладати гроші в певний бізнес, чи краще їх поставити у банк під відсотки.
Функція що обчислює сьогоднішню вартість різних рент, які надходять наприкінці рівномірних
періодів
ЧПС(ДПС; рента1; рента2;...)
(англ.: NPV)
Функції користувача. Користувач може для власних розрахунків створити свою функцію з
певними діями та користуватися їй як стандартними. Для цього треба скористатися вбудованим
редактором Visual Basic Сервис
Макрос Редактор Visual Basic. У вікні редактора необхідно
записати всі дії майбутньої функції та дати їй ім’я.
8. Загальні відомості про діаграми EXCEL
У EXCEL 2007 можна побудувати діаграми таких типів:
 гістограми,
 циліндричні,
 конічні,
 пірамідальні
 лінійчаті діаграми,
 графіки,

 кругові та кільцеві діаграми.
Елементи діаграми:
 координатні осі з мітками - категорій, значень та рядів;
 точки даних - стовпці, маркери, сектори і інші візуальні елементи;
 заголовки - назва діаграми і підписи до координатних осей;
 підписи даних – значення, які відповідають точкам рядів
 лінії координатної сітки - продовження міток осей;
 легенда - зразки представлення даних на діаграмі;
 таблиця – таблиця, яка складається тільки з рядів даних, за якими створена
діаграма.
Побудова діаграм здійснюється на основі рядів даних (групи значень у межах одного рядка
або стовпця таблиці), кожне значення якого називається категорією даних.
Зміна даних у таблиці на Робочому листі приводить до зміни виду діаграми.
Діаграму Excel розташовують на спеціальному листі діаграми або на одному з листів
робочої книги (впроваджена діаграма). Після виділення впровадженої діаграми, її можна
перемістити, змінити її розмір, а також видалити, натиснувши клавішу <Delete>.
Для вказівки інформації про те, які конкретно дані таблиці будуть використані в діаграмі,
їх потрібно виділити.
Несуміжні діапазони виділяються при натиснутій клавіші <Ctrl>.
Якщо стовпців виділено не менше, ніж рядків, то ряди даних для побудови діаграми
формуються у рядках, якщо рядків виділено більше, ніж стовпців – у стовпцях.
Рекомендується виділяти і назви стовпців та рядків. Тоді в діаграмі з осями вони
автоматично будуть використовуватися як назви рядів даних у легенді та як назви міток осі Х
(назви категорій).
Кругова діаграма будується на основі числових значень одного рядка або стовпця.
У круговій діаграмі назва ряду даних буде автоматично вважатися назвою діаграми, а
назви категорій - підписами міток у легенді.
9. Порядок створення діаграм

1. Спочатку на лист водять дані для діаграми.
2. Потім виділяють ці дані
3. В групі Диаграммы (рис. 5.1) на вкладці Вставка вибирають тип діаграми. Потім
після клацання на відповідній кнопці (наприклад, Гистограмма) вибирають
підвид діаграми, який необхідно використовувати (рис. 5.2).

Рис. 5.1 - Гупа Диаграммы вкладки Вставка

Рис. 5.2 – Список кнопки Гистограмма

Для перегляду доступних типів діаграм після вибору типу діаграми (наприклад,
гістограма) можна клацнути пункт Все типы диаграмм (див. рис. 5.2) для виклику діалогового
вікна Вставка диаграммы (рис. 5.3).

Рис. 5.3 – Вікно Вставка диаграммы
Діаграма розміщається на листі у виді впровадженої діаграми. Якщо необхідно помістити
діаграму на окремий лист, можна змінити її розміщення.
Порядок дій.
1.
Клацнути впроваджену диаграмму або лист діаграми для відображення
інструментів для роботи з діаграмою.
2.
На вкладці Конструктор в групі Расположение клацнути кнопку Переместить
диаграмму.

3.

З’явиться вікно Перемещение диаграммы (рис. 5.4).

Рис. 5.4 - Вікно Перемещение диаграммы
У розділі Разместить диаграмму виконують одне з наступних дій.
 Для виводу діаграми на лист діаграми обирають параметр на отдельном листе.
Щоб замінити запропоноване ім'я діаграми, уводять нове ім'я в поле на отдельном листе.
 Для виводу діаграми у виді впровадженої діаграми на листі вибирають параметр
на имеющемся листе та вибирають номер листа в полі на имеющемся листе.
10. Редагування і форматування діаграм
При створенні діаграми відкривається доступ до інструментів для роботи з діаграмою:
відображаються вкладки Конструктор, Макет та Формат. Команди цих вкладок можна
використовувати для зміни представлення даних на діаграмах.
Наприклад, вкладка Конструктор використовується для:
 відображення рядів даних по рядках або по стовпцях,
 внесення змін у вихідні дані,
 зміни розміщення діаграми,
 зміни типу діаграми,

 збереження діаграми як шаблон
 вибору попередньо визначених параметрів макета і форматування.
Вкладка Макет використовується для
 зміни таких елементів діаграми: заголовки діаграм і підписів даних,
 використання інструментів малювання,
 додавання до діаграми текстових полів і малюнків.
Вкладка Формат дозволяє:
 додавати заливання кольором,
 змінювати тип ліній
 використовувати спеціальні ефекти.
11.
Робота з базами даних (списками)
Організувавши табличні дані у формі списку (бази даних), користувач одержує можливість
виконувати в ET дії, подібні до процедур обробки баз даних у системах керування базами даних
(наприклад, введення та редагування даних через спеціальні вікна, сортування та відбір даних,
групування та підбиття підсумків). Зазвичай таблиця-список суттєво відрізняється від баз даних у
фахових системах керування базами даних, але наявність спеціальних команд і функцій для
керування такою "базою" істотно спрощує роботу й розширює можливості обробки даних.
Зауважимо, що крім зазначених можливостей ЕТ підтримують обмін даними із системами
керування базами даних, уможливлюючи читання або зберігання даних у традиційних форматах
"справжніх" баз даних.
Створення списку. Список (таблиця бази даних)— це таблиця на робочому аркуші, побудована за
принципами бази даних. Призначених для зберигання великих обсягів структурованої інформації.
Список представляється у формі двувимірної електроної таблиці - відношень (relatuion).
Структурними компонентами списка є записи, поля и заголовки. Кожний рядок, крім першого,
містить окремий запис списку (набір даних), кожний стовпчик є полем даних і містить однотипну
інформацію. Перший рядок списку містить назви полів.
Необхідно уникати порожніх рядків і стовпчиків всередині списку. Максимальний розмір списку
обмежений хіба що розміром робочого аркуша.
EТ розпізнає списки автоматично. Перед виконанням дій зі списком достатньо активізувати будьяку клітинку всередині списку. Вміст першого рядка ET вважає іменами полів, які він не опрацьовує, як інші дані. Якщо перед обробкою списку виділити окрему частину списку, то ET вважатиме
списком тільки виділений діапазон клітинок.
Дії зі списками: організація введення даних або створення; перегляд даних; сортировка та
фільтрація даних; підведення ітогів.
12. Аналіз даних
У ЕТ є спеціаліні можливості для аналіза табличних даних, до них можно віднести.
Подбор параметров, Таблицы подстановки, Сценарии, Поиск решения, для великих таблиць –
Сводные таблицы, Консолидация.
Подбор параметра.
Цей інструмент використовується для рішення задач аналіза даних, особливо має важливе
значення для розв'язування задач зворотнього аналізу. Якщо треба розв’язати рівнення, накштал
f(x)=а, де f(x) деяка функція, яка повинна набувати певного значення a шляхом зміни (перебіру)
значень одного з залежних параметрів x. Процес рішення є ітераційним, тобто на точність рішення
впливає кількість ітерацій та відносна погрешність, ці параметри можно встановити Сервис Параметры -вкладка Вычисления.
Для рішення задачі треба в будь-яку клітинку занести формулу =f(х), вибрати цю клітинку і
виконати команду Сервис - Подбор параметра... - в діалоговом вікні треба заповнити три поля:
адресу клітинки з формулою (вона буде введена у поле автоматично, якщо клітинка з формулою
була вибрана); бажане значення виразу у формулі, тобто адресу клітинки (изменяемой ячейки), де
і отримаємо шуканий результат.

Робота інструмента Подбор параметра (Excel)
Таблица подстановки.
Інструмент аналізу Таблица подстановки дає змогу провести аналіз одночасно по декільком
параметрам функції і в математичному сенсі є зворотньою до задач Подбора параметра, тому що
визначає результати функції при різних значеннях змінних.

Результат використання Таблицы подстановки (Excel)
Для цього спочатку визначають місце під таблицю (А2:С5), клітинку А2 залишають порожнєю,
тобто це місце шуканого значення х. У діапазоні А3:А5 вводять різні варіанти х, в В2 та С2
записують відповідні функції. Виокремлюють діапазон А2:С5 та обирають команди Данные Таблица подстановки… вікні у відповідному полі встановити адресу шукаємой клітинки А2. У
результаті зя’виться таблиця з результатами подстановки різних значень змінних у одну чи
декілько формул.
Поиск решения
Інструмент Поиск решения використовується в задачах оптимізації, коли необхідно знайти
значення параметрів, при яких рішення набувало оптимального значення (мінімального або
максимального), при цьому ці значення повинні задовольняти деяким обмеження.

Вікно інструмента Поиск решения (Excel)
Для того щоб скористатися цим інструментом, потрібно визначити деякі терміни.
Целевая ячейка – це клітинка, в якій розміщується формула, яка описує цільову функцію, для якої
треба знайти максимальне, мінімальне чи задане значення.
Изменяемые ячейки – це клітинки, в яких знаходяться значення параметрів у вигляді або
постійних чисел або формул, від яких зажить значення «целевой ячейки».
Поиск решения подбирає значення «изменяемых ячеек» доти, поки не буде знайдено рішення.

Ограничение – це умова, накладене на клітинку. «Ограничения» можуть бути накладені на будь
які клітинки, цілєву кдітику та «изменяемые ячейки». «Ограничения» визначають область
існування целевої функції. Тому їх неправільний вибір робить задачу невирішуємою аба рішення
може бути не вірним.
Спочатку обирають клітинки для майбутніх «изменяемых ячеек», та в будь яку клітинку вводять
формулу «целевой функции» далі визивають Сервис Поиск решения… (Рис.20).
В вікні встановлюють адреси «целевой ячейки», «изменяемых ячеек», визначають яке треба
отримати рішення - максимальне чи мінімальне.
Послідовно вводять «ограничения» скориставшись кнопкою Добавить у діалоговом вікні.
Змінювати та видаляти «ограничения» можно з допомогою кнопок Изменить, Удалить. Кнопкою
Выполнить запустити на виконання.
Отримані результати будуть виведені на лист в обрані відповідні клітинки (Рис.21). Результати
рішення для подальшого використання можно зберегти трьома способами:
сохранить найденное решение или восстановить исходные значения на рабочем листе;
сохранить решение в виде сценария;
просмотреть любой из встроенных отчетов.

Приклад використання Поиска решения (Excel)

