
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/308889013

Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE / Укладачі:

Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці:

Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Book · January 2015

CITATIONS

0
READS

761

4 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Creation of NATURA 2000/Emerald Net in Ukraine View project

Classification of grassland and wetland vegetation of the Upper Prut River and Upper Siret River within Ukraine View project

Anna A. Kuzemko

M.G.Kholodny Botany Institute

148 PUBLICATIONS   664 CITATIONS   

SEE PROFILE

Vasyl Budzhak

Chernivtsi National University

88 PUBLICATIONS   95 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Vasyl Budzhak on 05 October 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/308889013_Osnovi_roboti_v_seredovisi_program_TURBOVEG_ta_JUICE_Ukladaci_Kuzemko_AA_Budzak_VV_Cornej_II_Tokaruk_AI_-_Cernivci_Cerniveckij_nac_un-t_2015_-_64_s?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/308889013_Osnovi_roboti_v_seredovisi_program_TURBOVEG_ta_JUICE_Ukladaci_Kuzemko_AA_Budzak_VV_Cornej_II_Tokaruk_AI_-_Cernivci_Cerniveckij_nac_un-t_2015_-_64_s?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Creation-of-NATURA-2000-Emerald-Net-in-Ukraine?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Classification-of-grassland-and-wetland-vegetation-of-the-Upper-Prut-River-and-Upper-Siret-River-within-Ukraine?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuzemko2?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuzemko2?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/MGKholodny_Botany_Institute?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuzemko2?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasyl_Budzhak?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasyl_Budzhak?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Chernivtsi_National_University?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasyl_Budzhak?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasyl_Budzhak?enrichId=rgreq-0ae5f1690a83a58812f03bb2562b4d9f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODg4OTAxMztBUzo0MTM4MDk3NTY5MTc3NjBAMTQ3NTY3MTM0MjE0OQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf




НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

~ 1 ~

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ОСНОВИОСНОВИ
РОБОТИРОБОТИ

В СЕРЕДОВИЩІВ СЕРЕДОВИЩІ
ПРОГРАМПРОГРАМ

TURBOVEG TURBOVEG тата JUICE JUICE
Навчально-методичний посібник

Чернівці
Чернівецький національний університет

2015



ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМ TURBOVEG ТА JUICE

~ 2 ~

УДК 581.9:004.65(076)
ББК 28.581.8
        O-751

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради
Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича

Рецензент: Дзюба Тетяна Павлівна, кандидат біологіч-
них наук, старший науковий спіробітник від-
ділу геоботаніки та екології Інституту ботані-
ки  ім. М.Г. Холодного НАН України.

O-751 Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та 
JUICE  / Укладачі: Куземко А.А., Буджак  В.В., Чорней І.І., 
Токарюк  А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій поставив 
нові завдання перед наукою про рослинність і надав нові 
можливості для її класифікації. Для здійснення цих завдань 
сьогодні розроблено різноманітні комп’ютерні програми, що 
дозволяють вивчати окреслене коло питань на відповідному 
науково-методичному рівні. 

Пропонований посібник - одна з перших спроб введення 
в програму підготовки бакалаврів за напрямом “Біологія“ ви-
вчення основ роботи з програмними пакетами TURBOVEG 
та JUICE. Вивчення та використання цих програм дозволить 
майбутнім фахівцям обмінюватися інформацією та здійсню-
вати спільні широкомасштабні проекти з вивчення рослин-
ності на сучасному європейському рівні.

Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біо-
логія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове гос-
подарство», аспірантів і науковців.

УДК 581.9:004.65(076)
ББК 28.581.8

© Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., 2015
©Чернівецький національний університет, 2015



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

~ 3 ~

З М І С Т
Стор.

ВСТУП......................................................................................... 4
TURBOVEG - програма для зберігання, відбору та 
імпорту геоботанічних описів............................................ 5

Історія..................................................................................... 5
Загальна структура програми та створення бази 
даних...................................................................................... 6
Введення, відбір і експорт даних................................. 10
Експорт таблиці формату Microsoft® Excel®.............. 12
Редагуваня описів.............................................................. 16
Відбір описів та їх відображення................................. 18
Підготовка бази даних для експорту в
програму JUICE.................................................................. 24

JUICE - програмний пакет для обробки геоботанічних 
описів.................................................................................................. 26

Загальні властивості програми..................................... 26
Обробка даних.................................................................... 27
Імпорт таблиці XML формату....................................... 29
Робота з таблицями........................................................... 31
Аналіз даних........................................................................ 35
Виділення діагностичних, константних і домі-
нантних видів...................................................................... 39
Експорт таблиць................................................................. 43

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.................... 49
ДОДАТКИ................................................................................. 50



ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМ TURBOVEG ТА JUICE

~ 4 ~

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку науки про рослинність накопи-
чено значну кількість фактичних даних - геоботанічних описів, 
які є основним джерелом інформації для наукових досліджень 
з класифікації рослинності, вивчення закономірностей її по-
ширення, особливостей диференціації, змін в часі і просторі, 
а також розробці наукових основ охорони рослинного світу. 
Для здійснення цих завдань сьогодні розроблені різноманітні 
комп’ютерні програми, що дозволяють вивчати окреслене коло 
питань на високому науково-методичному рівні. Найбільш по-
пулярними у світовому фітосоціологіческом інформаційному 
просторі сьогодні є програми TURBOVEG і JUICE, використання 
яких дозволяє вченим з різних країн обмінюватися інформацією 
і здійснювати спільні широкомасштабні проекти з вивчення рос-
линності. В Україні ці програми поки залишаються маловідоми-
ми для широкого загалу ботаніків, що значно обмежує участь ві-
тчизняних дослідників у міжнародних проектах подібного типу.

Пропонований посібник одна з перших спроб введення в 
програму підготовки бакалаврів за напрямом “Біологія“ вивчен-
ня основ роботи з програмними пакетами TURBOVEG і JUICE. 
Вивчення та використання цих програм дозволить майбутнім 
фахівцям обмінюватися інформацією і здійснювати спільні ши-
рокомасштабні проекти з вивчення рослинності на сучасному 
європейському рівні.
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TURBOVEG - ПРОГРАМА ДЛЯ 
ЗБЕРІГАННЯ, ВІДБОРУ ТА ІМПОРТУ 

ГЕОБОТАНІЧНИХ ОПИСІВ

ІСТОРІЯ
Пакет комп’ютерних програм TURBOVEG (для Microsoft® Windows®) 

був створений науковцем з Нідерландів Стефаном Хеннекенсом.
Програму розроблено під час підготовки національної класи-

фікації рослинності Нідерландів, в процесі створення якої вини-
кла необхідність кількісного аналізу і синтаксономічного синте-
зу великого масиву даних. Комп’ютерний пакет TURBOVEG був 
розроблений на початку 90-х років ХХ століття для зберігання, 
редагування та відбору фітосоціологічних (геоботанічних) опи-
сів у віртуально необмеженій кількості. У 1998 році з’явилася вер-
сія для всіх платформ Microsoft® Windows®.

У 1992 році зусилля декількох національних програм з дослі-
дження рослинності були об’єднані в робочу групу «Огляд рос-
линності Європи» з метою узагальнення існуючої на той час фі-
тосоціологічної інформації в європейському масштабі. Одним із 
завдань цієї групи було об’єднання існуючих стандартизованих 
геоботанічних описів в комп’ютеризований банк даних. Перед-
бачалося, що такий банк забезпечить інформацію про флорис-
тичний склад та географічне поширення рослинних угруповань, 
що буде служити джерелом інформації для різних проектів, забез-
печить наукову основу для класифікації рослинності Європи та 
дозволить задокументувати індивідуальні типи рослинності (син-
таксони) у вигляді фітосоціологічних таблиць, що містять індиві-
дуальні геоботанічні описи (в іноземній літературі – relevé).

Під час третьої наради робочої групи «Огляд рослинності Євро-
пи» в 1994 році було запропоновано використовувати TURBOVEG 
як стандартний програмний пакет. З того часу TURBOVEG засто-
совується в багатьох наукових інститутах і університетах за меж-
ами Нідерландів - в Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Чеській Рес-
публіці, Данії, Естонії, Фарерських островах, Фінляндії, Німеччині, 
Греції, Угорщині, Італії, Латвії, Литві, Норвегії, Польщі, Португа-
лії, Російській Федерації, Словаччині, Словенії, Іспанії, Туреччи-
ні, Швеції, Великобританії. За межами Європи, цей програмний 
пакет використовується в Австралії, Буркіна-Фасо, Ізраїлі, Намібії, 
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ПАР, Таїланді, Кенії, Єгипті, США та інших країнах для розроб-
ки національних фітосоціологічних баз даних. В Україні перший 
програмний пакет TURBOVEG, який ще не працював на платфор-
мі Windows, з’явився в 90-х роках ХХ століття, завдяки зусиллям 
В.А. Соломахи однак поширення не знайшов, тому що більшість 
українських геоботаніків користувалися вітчизняним програмним 
пакетом FICEN, розробником якого є І.П. Сіренко (Косман та ін., 
1991). TURBOVEG для Windows було передано А.О. Куземко без-
посередньо розробником програми С.  Хеннекенсом у 2005 році. З 
того часу почалося використання цього програмного продукту в 
Україні, що особливо активізувалося після проведення в 2009 році 
в Львові тренінгу з використання програми TURBOVEG, на який 
було запрошено її автора - С. Хеннекенса.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
ТА СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

TURBOVEG - засіб менеджменту фітосоціологічних баз даних, 
що працює на всіх операційних системах Microsoft ® Windows ®. 
Мінімальні системні вимоги - 486-й комп’ютер з 16 Мб оператив-
ної пам’яті. Доступні як одно- так і багатокористувацька версія. 
Остання дозволяє поширювати бази даних серед багатьох корис-
тувачів у локальних мережах.

У TURBOVEG можна виділити три функціональних одиниці: 
введення, відбір і експорт даних. 

Запуск програми здійснюють подвійним натискання клаві-
ші миші по ярлику програми, що розташований на робочому 
столі (ярлик створюється автоматично при інсталяції програ-
ми), або активуючи файл запуску, що знаходиться на диску C:\
Turbowin\Bin\tvwin32.exe. Після виконання вказаних дій від-
криється вікно програми з меню, панелею інструментів та робо-
чим вікном «Selected releves» (рис. 1).

У цій програмі можна створювати необмежену кількість баз да-
них, кожна з яких може містити до 100 000 геоботанічних описів.

Кожна база даних складається з трьох сумісних файлів, 
пов’язаних між собою номерами описів. Один файл вклю-
чає інформацію заголовків (легенди описів) про географічну 
прив’язку, екологічні дані про топографію або типи грунтів і т.п. 
Другий файл містить відомості про флористичний склад, ярус 
та проективне покриття видів і третій файл - примітки.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

~ 7 ~

Для створення нової баз даних необхідно перейти до пункту 
меню «Database», у випадаючому списку вибрати «New» (рис.  2), 
після чого відкриється діалогове вікно «Create a new database» 
для налаштування параметрів майбутньої бази даних (рис. 3). У 
полях діалогового вікна «Create a new database» необхідно вказа-
ти назву бази даних (поле «Database name»), папку для збережен-
ня бази даних (поле «Folder») (усі бази даних зберігаються в пап-
ці: C:\Turbowin\Data), вибрати список видів (поле «Species list»), 
словник бази даних (поле «Database dictionary»), географічне роз-
ташування регіону звідки вводяться дані (поле «Distribution map»), 
вказати діапазон номерів геоботанічних описів у полі «Range of 
releve numbers» (початковий і максимальний номер) (рис. 3) та на-
тиснути кнопку «Create». У вікні програми відкриється три робо-
чих вікна: «Database», «Relеve», «Selected relеves» (рис. 4). 

Розташування робочих вікон можна змінювати, використову-
ючи кнопки на панелі інструментів (рис. 5).

База даних TURBOVEG передбачає дотримання певного стан-
дарту при введенні даних, що є обов’язковою умовою для обміну 

Рис. 1. Вікно програми TURBOVEG.
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Рис. 4. Вікно програми TURBOVEG з вікнами бази даних.

Рис. 3. Діалогове вікно для створен-
ня бази даних у середовищі програми 

TURBOVEG.
Рис. 2. Команди меню для 
створення бази даних.
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між банками даних, створеними в різних місцях. У стандартну фор-
му включено такі важливі елементи як «дата» або «код сітки UTM».

Однак, користувач для власних потреб може легко розшири-
ти структуру бази даних за допомогою 
додаткових полів (колонок). Для цьо-
го необхідно перейти до пункту меню 
«Database», у випадаючому списку ви-
брати «Modify structure», що дозволяє 
змінити (додати або вилучити) поля 
для вводу даних у заголовках (легенди 
описів) (рис. 6) або натиснути значок   

на панелі інструментів.
Для всіх баз даних існує пев-

ний набір керованих файлів (так звані 
спливаючі списки або довідкові табли-
ці). Існує, наприклад, кодування для 
списку видів, їх різноманіття, імен ав-

торів, літературних джерел. Деякі з цих списків стандартні, інші 
задаються користувачем. Спливаючий список використовується 
в тих випадках, коли користувач хоче дізнатися значення певно-
го коду.

Для редагування спливаючих списків чи довідкових словників 
використовують пункт меню «Manage» (рис. 7).

Рис. 6. Команди меню для 
редагування полів бази 

даних.

Рис. 7. Команди меню для редагування 
списків та довідників.

Рис. 5. Загальний вигляд панелі інстру-
ментів та кнопки управління розташу-

ванням вікон.
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Базу даних TURBOVEG можна пов’язати з екологічною базою 
даних, яка, у свою чергу, може містити, крім бальних значень за 
екологічними шкалами (наприклад, екологічні шкали Елленбер-
га), також хорологічні, морфологічні, історичні та інші відомості. 
У випадку використання екологічних шкал для кожного опису в 
базі даних можна розрахувати середнє індикаторне значення.

ВВЕДЕННЯ, ВІДБІР І ЕКСПОРТ ДАНИХ
Для введення нових даних існує два методи: введення окремих 

описів чи таблиць вручну або імпорт комп’ютеризованих даних, 
збережених в стислому форматі Корнелла - Cornell Condensed 
Format* (відомості про видовий склад) або у вільному файлово-
му форматі (інформація заголовків і дані про видовий склад), що 
дозволяє імпортувати описи, збережені у табличному форматі, 
зокрема у форматі таблиць Excel.

ВВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ОПИСІВ АБО ТАБЛИЦЬ
Для введеня геоботанічного опису в базу даних у робочому ві-

кні «Database» натиснути кнопку «Add a new releve» (рис. 8), після 
чого відкриється вікно «New releve», заповнивши поля якого ко-
ристувач сформує заголовні дані опису (рис. 9). В робочій облас-

ті вікна біля окремих полів розташовані 
кнопки виклику довідників чи спливаю-
чих списків, використання яких значно 
пришвидшує введення необхідної ін-
формації (рис. 9). Коли необхідні поля на 
всіх вкладках («Form 1», «Form 2») будуть 
заповнені, потрібно натиснути кнопку 
«Save», щоб перейти до вводу списку ви-
дів та їх проективного покриття у вікні 
«Edit species data» (рис. 10).

У вікні «Edit species data» здійснюють 
введення назв видів, їх проективного по-
криття та ярусу. Для вводу назви виду 

* Конденсований формат Корнела (CC!) складається з трьох частин: табличні дані, абревіа-
тури видів і номер опису. Існує декілька типів CC! файлів — вони найбільш відрізняються у 
табличному форматі даних, визначених у другому рядку файлу. JUICE повинен сприймати 
будь-який з цих форматів, якщо вони відповідають наступній умові: у першому номері рядка 
наводиться відносний номер опису, а решта рядка складається з пар, у яких перший номер 
– це код виду, а другий номер відповідає проективному покриттю виду. Значення проектив-
ного покриття може бути виражено у відсотках або у категоріях порядкової шкали (1-9).

Рис. 8. Команди меню 
для створення опису в 

базі даних.
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Рис. 9. Загальний вигляд та робочі поля вікна «New releve».

Рис. 10. Загальний вигляд та робочі поля вікна «Edit species data».
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розкладку клавіатури переводять в режим латиниці. Назви видів 
можна вибирати зі списку у лівому полі «Species list», або на-
бравши три перші літери родової та три перші літери видової 
назви виду в полі «Search». Після цого в лівому полі з’явиться по-
вна назва потрібного виду, або кількох видів з подібними перши-
ми літерами. В останньому випадку потрібний вид вибирають 
переміщенням курсора мишею чи клавішами управління курсо-
ром. Після того, як вибрано потрібний вид, натискають клавішу 
«Enter», внаслідок чого курсор переміщується на поле «Layer», 
де потрібно вибрати ярус фітоценозу, в якому знаходиться цей 
вид (вибір ярусу здійснюють клавішами управління курсором 
або мишею, активуючи випадаючий список). Після вибору яру-
су натискають клавішу «Enter» та переходять на поле «Cover», де 
вказують відсоток чи бал покриття виду та двічі натискають кла-
вішу «Enter». Якщо всі поля заповнено, у правому полі «Selected 
species» з’являється назва вибраного виду з вказівкою відсотка/
балу покриття та ярусу. Для введення наступного виду знову по-
вторююємо всі вищезазначені дії. 

Після того як завeршили введення видів, необхідно натисну-
ти клавішу «Save» для збереження опису і список видів відобра-
зиться у вікні «Relеve».

Для вводу наступного опису знову переходять у робоче вікно 
«Database», натискають кнопку «Add a new releve» (рис. 8). Після 
цього програма пропонує користувачу скопіювати заголовні да-
ні попереднього опису. Користувач може погодитись, натиснув-
ши «Yes», або відмовитись, відповідно натиснувши «No», і тоді 
заповнювати всі поля у вікні «New releve» заново.

У тому випадку коли працюють з вікном «Edit species data» та по-
милково ввели інший вид, у правому полі «Selected species» необ-
хідно його активувати подвійним натисканням лівої кнопки миші 
та змінити помилково введені дані, натиснувши кнопку   «Modify», 
або видалити його з опису, використовуючи кнопку «Remove».

ЕКСПОРТ ТАБЛИЦІ ФОРМАТУ MICROSOFT® EXCEL®.

Досить часто виникає необхідність експортування бази да-
них, що створено у середовищі  програми FICEN (Косман та ін. 
1991). Для цього найоптимальнішим є використання таблично-
го формату (таблиці Microsoft® Excel®). Для експорту таблиці в 
базу даних TURBOVEG необхідно певним чином у середовищі 
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Microsoft® Excel®  організувати її структуру, залишивши лише 
рядки зі списком видів та стовпчики з відсотком (балом) участі 
виду в описі.

Перш ніж експортувати таблицю необхідно створити нову 
базу даних у середовищі програми TURBOVEG. Для цього тре-
ба перейти до пункту меню ”Database” та вибрати команду 
“New“ (рис. 2). У вікні, що відкриється, задати параметри нової 
бази даних: вказати назву бази даних (вікно “Database name“) 
та папку для її зберігання (вікно “Folder“), вибрати необхідний 
для роботи список видів (вікно “Species list“),  словник (вікно 
“Database dictionary“) та  локалізацію регіону досліджень (вікно 
“Distribution map”). У вікні “Range of releve numbers“ вказати 
діапазон номерів (від початкового значення “min” до максималь-
ного значення “max”) майбутніх описів, після чого натиснути 
кнопку “Create“ (рис. 3). Після виконання зазначених дій відкри-
ється вікно нової бази даних. 

Для імпорту даних з файлу формату Microsoft® Excel® необхід-
но перейти до пункту меню “Import“, у випадаючому списку ви-
брати  пункт “Free format species data table“ (рис. 11 А), а у вікні, 
що відкриється, вказати шлях доступу до потрібного файлу та 
відкрити його, натиснувши кнопку “Open“ (рис. 11 Б). У наступ-
ному вікні вибрати лист, де записана потрібна база описів, після 
чого натиснути кнопку “Seleсt“ (рис. 11 В). Якщо у експортова-
ному файлі формату Microsoft® Excel® буде лише один лист, то 
вікно вибору листів не відкривається (програма за замовчуваннм 
зчитує дані з цього листа), тому відразу відкриється вікно “Import 
Ascii species data table - Step 2/4“ (рис. 11 Г), у якому необхідно 
вибрати (вказати) стовпчик з назвами видів (номер стовпчика - 
“Species column #“) та натиснути кнопку “Next>“ (рис. 11 Г). У 
вікні “Informatiom” з’явиться повідомлення про кількість видів, 
що імпортуються у нову базу даних. Для продовження роботи 
настиснути кнопку “Ok”, після чого відкриється вікно “Import 
Ascii species data table - Step 3/4“ (рис. 12 А).

У тому випадку, коли при імпорті списку видів  з таблиці фор-
мату Microsoft® Excel® певний вид буде відсутній, у списку видів, 
який обрав користувач (список видів (вікно “Species list“ при ство-
ренні нової бази даних) у середовищі програми TURBOVEG,  про-
грама позначить його у новоствореній таблиці синім кольором та 
присвоїть код “0” (рис. 12 Б). При подвійному натистанні лівою 
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Рис. 11. Послідовність дій для експорту таблиці Microsoft® Excel®  
у базу даних в середовищі програми TURBOVEG (кроки 1-2).
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Рис. 12. Послідовність дій для експорту таблиці Microsoft® Excel®  
у базу даних в середовищі програми TURBOVEG (крок 3).

А

Б



ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМ TURBOVEG ТА JUICE

~ 16 ~

кнопкою миші на назві такого виду відкриється діалогове вікно, у 
якому необхідно вказати синонімічну назву даного виду зі списку 
видів програми TURBOVEG (рис. 12 Б) та натиснути кнопку “Ok”.

Після впорядкування назв видів у вікні “Import Ascii species 
data table - Step 3/4“, необхідно вибрати (вказати) (вікно “Cover 
scale“), яка шкала покриття видів використовується в імпорто-
ваній базі даних. При використанні шкали Міркіна* (Миркин, 
1985) її необхідно перевести в шкалу Браун-Бланке, вибравши у 
випадаючому списку вікна “Cover scale“ - запис “Braun/Blanquet 
(old)“ та виділивши (одинарним натисканням лівої кнопки миші 
змінити в рядку “1” номери описів (цифри) на “*”, або натис-
нути та утримувати клавішу “Space“ доки всі цифри не будуть 
змінені на “*”)** номери описів, у яких необхідно провести таку 
заміну, після чого натиснути  кнопку “Next>“(рис. 13 А).

Після виконання цих дій з’явиться вікно для зміни показни-
ків шкали Міркіна на показники обраної користувачем шкали  
(рис. 13 Б). Для заміни вибраного показника необхідно натисну-
ти кнопку “Replace all“. Цю дію необхідно повторювати до за-
міни всіх показників. 

Після завершення заміни бальних показників натиснути кнопку 
“Complete“, в результаті чого в робочому вікні TURBOVEG відкри-
ється база даних описів без заголовків (заголовних даних) (рис. 14).

РЕДАГУВАННЯ ОПИСІВ
Для редагування описів у базі даних необхідно спочатку від-

крити базу даних, використовуючи пункт меню «Database», 
де вибрати «Open». Відкриється вікно «Select one or more 
databases», у лівому полі «Species list, holders» якого треба ви-
брати папку з потрібною базою. Після вибору папки в правому 
полі «Databases» з’явиться список баз даних. Вибирають потріб-
ну та натискають кнопку «Ok». У робочій області програми від-
криються три вікна (рис. 4). У вікні «Database»  вибирають опис, 
який потрібно редагувати, а у вікні «Releve» з’являються список 
видів цього опису. Для редагування як заголовних даних так і 
списку видів на панелях інструментів відповідних вікон натиска-
ють кнопку «Edit header data» (вікно «Database») або «Edit species 
* Шкала Міркіна використовується у програмі FICEN, тому є найбільш вживаною у вітчизня-

них фітосоціологічних базах даних та наукових пцблікаціях.
** Варто памятати, що в середовище програми будуть імпортовані лише ті описи з таблиці, 

номери яких були змінені на символ -”*”.
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Рис. 13. Послідовність дій для експорту таблиці Microsoft® Excel®  
у базу даних в середовищі програми TURBOVEG

(заміна показників шкали Міркіна).
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data» (вікно «Releve») (рис. 15). Внаслідок чого відкривається ві-
кно або редагування заголовних даних опису або редагування 
списку видів. Виправлення проводять аналогічно до введення 
інформації, що описано вище.

ВІДБІР ОПИСІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ
Відбір описів здійснюють у робочому вікні “Database“. Для 

вибору всіх описів цієї бази даних необхідно перейти до пунк-

Рис. 14. Загальний вигляд вікна з базою даних, сформованою на основі 
даних файлу Microsoft® Excel®. 

Рис. 15. Вибір команд 
меню для редагування 
описів у базі даних.
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ту меню “Select“ та вибрати 
пункт “Select all releves in 
current database“ (рис. 16) (ви-
брані описи будe позначено 
жовтим кольором а у полі «√» 
з’явиться відмітка «√» рис. 17). 
Для того щоб відмінити ви-
ділення описів необхідно у  
меню “Select“ вибрати пункт 
“Deselect all releves in current 
databases“.

У вікні «Selected releves:» буде показано список відібраних описів, 
які можна зібрати з різних баз даних, повторивши операцію вибору 
для кожної бази окремо.

Окремі описи виділяють подвійним натисканням лівої кнопки 
миші на заголовку опису (рядок) у вікні “Database” у полі «√», ана-
логічно знімається відмітка з потрібного опису, або використовують 
у меню “Select“ пункт “(De)select current releve“ чи клавішу “Space”.

При відборі описів з однієї або декількох баз даних можна ви-
користовувати кілька критеріїв. Ці критерії визначають на осно-

Рис. 16. Меню “Select“.

Рис. 17. Робочі вікна з виділеними описами.
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ві одного або кількох елементів заголовка і необмеженої кількос-
ті видів. Критерії можна комбінувати за допомогою операцій 
«and», «or», «and not» (рис. 18). 

Для вибору описів за певними критеріми у меню “Select“ не-
обхідно вибрати пункт “Build query“. Відкриється вікно “Query 
builder”, у полях якого можна задати критерїі для відбору описів 
на основі файла заголовків (вкладка “Header data“) чи списку ви-
дів (вкладка “Species data“) (рис. 18). На риc. 18 зображено по-
слідовність вибору описів на основі їх номерів. Після заповнення 
необхідних полів натискають кнопку “Execute“ та отримують ві-
кно бази даних з відміченими описами (рис. 19).

Відібрані описи можна представити по-різному. На екрані мо-
жуть відображатися дані в заголовках, а також список видів з їх ве-
ликою кількістю. Коли місцезнаходження описів введено в коор-
динатах UTM або база даних містить додаткові поля “latitude” та 
“longitude” з уведеними географічними координатами, дані мож-
на відобразити у вигляді карти поширення. Крім того, можна відо-
бразити локалізацію відібраних описів в системі Google Планета 
Земля (рис. 20), а також створити шейп-файл* для використання 
в програмах для роботи з ГІС, наприклад, ArcGis, MapInfo , DIVA-
GIS та ін (рис. 21). Повну інформацію про відібрані описи може 
бути спрямовано у файл (один опис на сторінку) для роздруківки.

Для відображення на картографічній основі місцезнаходжень 
описів необхідно виділити потрібні описи у вікні «Database» (див 
“Вибір описів таїх відображення” на стор.  19), далі перейти до 
пункту меню «Export», у випадаючому списку вибрати команду 
«Shapefi le», а у вікні «Export to Shapefi le» у полі «Target directory» 
вказати місце збереження шейп-файла, його назву (поле «Output 
fi le»), а у полі «Choose header data fi eld for...» вказати поля бази 
даних, у яких записано географічні координати опису «довгота» 
та «широта», та натиснути кнопку “Export” (рис. 22). 

Формат географічних координат можна вибрати в пункті меню 
«Manage» (десяткові градуси, або формат «градуси, хвилини, секунди»).

Для того, щоб відобразити обрані описи в системі GoogleTM 
* «Шейп-файл» (англ. Shapefi le) — популярний векторний формат файлів для програмного 

забезпечення географічної інформаційної системи (ГІС).  Розробляється та підтримується 
компанією ESRI з метою сумісності даних між продуктами ESRI та стороннім програмним 
забезпеченням. Формат файлу дозволяє зберігати наступні типи геометричних фігур: точ-
ки, лінії, які представляють, для прикладу дороги та стежки, полігони, що представляють, 
наприклад, колодязі, річки, озера. Кожен елемент, як правило, має атрибути, які описують 
його, такі як ім’я, температура чи тип дороги її завантаженість.
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Рис. 18. Послідовність відбору описів з бази даних 
на основі значень їх порядкових номерів.

Рис. 19. Результати відбору описів з бази даних 
на основі значень їх порядкових номерів.
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Рис. 20. Результати відтворення локалізації описів
у системі  Google Планета Земля.

Рис. 21. Результати відтворення локалізації описів на основі 
даних шейп файлу в програмі MapInfo.
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Earth, необхідно перейти до 
пункту меню «Export», у ви-
падаючому списку вибрати 
команду «Google Earth» та 
натиснути кнопку “Export”. 
По завершенні вказаних дій 
програма автоматично за-
пустить GoogleTM Earth (якщо 
ця програма встановлена на 
Вашому компютері) та від-
криє карту з нанесеними міс-
цями, де було зроблено від-
мічені в базі описи (рис. 20).

Важливою опцією є мож-
ливість експорту у файли різ-
ного формату для обробки 
даних в інших комп’ютерних 
програмах. До них відносять-
ся бази даних TURBOVEG (з 
метою обміну описами між 
користувачами TURBOVEG), 
бази даних MS ACCESS®, 
стислі файли Корнелла для 
видів та їх проективного по-

криття, або файли у форматі XML (які можуть служити вступним 
файлом для низки програм з класифікації та ординації, таких 
як CANOCO, CEDIT, DECORANA, JUICE, MEGA-TAB, PC-ORD, 
TWINSPAN and VESPAN), ввідні файли MULVA, TAB і ESPRESSO, 
SYNTAX-5, а також таблиці з повними назвами видів, таблиці з да-
ними в заголовках і кодами проективного покриття в текстовому 
форматі (який можна легко імпортувати в табличний формат MS 
EXCEL®), стиснений файл Корнелла з екологічними даними.

Загальні властивості TURBOVEG включають «перенумерацію опи-
сів», «флористичне порівняння баз даних», модифікацію структури 
бази даних і «статистику». Необхідність у перенумерації виникає, 
наприклад, коли описи з різних баз даних мають однакові номери. 
Флористичний склад описів можна порівняти кількісно за допомо-
гою коефіцієнта подібності Жаккара (Додаток 1). Ця опція особливо 
корисна для пошуку дублікатів описів у базі даних. Існує також мож-

Рис. 22. Діалогове вікно 
«Export to Shape File».
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ливість розрахувати багатство і різноманітність для кожного окремо-
го опису за допомогою чотирьох показників: флористичне багатство 
(загальна кількість видів), індекс різноманітності Шеннона (Додаток 
3), індекс вирівняності, індекс різноманітності Сімпсона (Додаток 2), 
які записуються окремими полями у заголовках (рис. 23).

ПІДГОТОВКА БАЗИ ДАНИХ 
ДЛЯ ЕКСПОРТУ В ПРОГРАМУ JUICE

Для подальшого аналізу та побудови фітоценотичниих таблиць, 
базу даних з геоботанічними описами необхідно підготувати до екс-
порту в середовище програми JUICE, створивши файл формату XML*.

Перш за все, необхідно виділити потрібні описи у вікні 
«Database» (див. “Вибір описів та їх відображення” на стор. 18), далі 
перейти до пункту меню «Export», у випадаючому списку вибрати 
команду «Standard XML fi le (based on selected releves)» (рис. 24 А).

Далі для збереження файлу з даними у вікні «Export to XML fi les» 
вказати місце збереження файла (поле «Target directory») та його 
ім’я (поле «Output fi les»). За замовчуванням програма присвоїть ім’я 
«tvexport.xml», а при введені іншого імені обов’язково вказати роз-
ширення «*. xml”». Інші поля залишити без змін та натиснути кноп-
ку «Export» (рис. 24 Б). За вказаною адресою буде створено файл для 
експорту бази даних, а програма повернеться до вихідного стану. 
* Розширення XML - це текстовий файл, написаний на розширюваній мові розмітки (англ. 

Extensible Markup Language, скорочено XML) — запропонований консорціумом World Wide 
Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну 
між різними програмами, зокрема, через Інтернет.

Рис. 23. Диалогове вікно для розрахунку  показників різноманітності.
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Рис. 24. Діалогові вікна з підготовки файлів для експорту.

А

Б
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JUICE - ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ 
ДЛЯ ОБРОБКИ 

ГЕОБОТАНІЧНИХ ОПИСІВ
Стрімкий розвиток комп'ютерних техно-

логій поставив нові завдання перед наукою про рослинність і на-
дав нові можливості для класифікації рослинності. У 1990-х роках 
з'явилися великі комп'ютеризовані бази даних геоботанічних описів. 
Такі програмні пакети як TWINSPAN, SYN-TAX, MULVA, PC-ORD, 
засновані на кластерному аналізі та взаємному усередненні, поча-
ли широко використовуватися в якості стандарту для традиційних 
методів класифікації. Однак результати цих методів класифікації 
чітко залежать від структури вихідних даних. Якщо дві фітосоціоло-
гічні таблиці одного типу рослинності класифікувати, наприклад, 
за допомогою TWINSPAN, можна отримати два різних результати.

JUICE - це програма для Microsoft® WINDOWS®, яка передба-
чає для користувача багато функцій для візуалізації, маніпуляцій 
та обробки як великих, так і малих фітосоціологічних таблиць.

Програму було розроблено в 1998 році вченими з університету 
ім. Масарика в м. Брно (Чеська Республіка) - Любомиром Тихі та 
Міланом Хитри (Tichy, 2002). З часу створення програма постій-
но вдосконалюється. JUICE є однією з небагатьох безкоштовних 
програм для обробки фітосоціологічних даних, що знаходяться 
у вільному доступі в інтернеті.

Програму оптимізовано для використання з програмним па-
кетом TURBOVEG (Hennekens, Schaminée, 2001), який нині є най-
більш поширеним засобом для зберігання фітосоціологічних 
даних у Європі.

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОГРАМИ
Програма JUICE є багатофункціональним редактором фіто-

соціологічних таблиць, на зразок MEGATAB, з удосконаленими 
функціями класифікації та параметризації. Програма підтриму-
ється комп'ютерною операційною системою WIN9x з мінімальним 
об'ємом оперативної пам'яті 32 МВ. Максимальний розмір таблиці 
становить близько 30000 геоботанічних описів і 4000 видів.

JUICE завантажує список видів і заголовки у вигляді простого 
текстового файлу, а також дані для видів в стислому форматі Кор-
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нелла. Рекомендується у якості вхідного файлу використовувати 
базу даних у форматі TURBOVEG, який є стандартним програмним 
пакетом робочої групи «Огляд рослинності Європи». TURBOVEG 
може створювати список видів у форматі JUICE і експортувати 
файли з заголовками (легендами), списком видів і їх проективним 
покриттям безпосередньо для використання в JUICE.

Програма JUICE містить кілька опцій експорту: 1 - експорт 
окремих частин таблиці в текстовому або табличному форматі; 
2 - експорт синоптичних таблиць; 3 - копіювання в буфер обміну 
для перенесення геоботанічних описів; 4 - картування окремих 
видів або соціологічних груп в програмі DMAP; 5 - експорт заго-
ловків у табличні програми або статистичні пакети.

Інші функції включають, наприклад, класифікацію TWINSPAN 
або розрахунки середніх індикаторних значень за Елленбергом 
для кожного опису, функцію згладжування Білса, метод класи-
фікації «Коктейль», аналіз синоптичних таблиць, використання 
експертних систем для автоматичної класифікації згідно з напе-
ред заданими критеріями.

Запуск програми в середовищі WIN9x здійснюється з допо-
могою ярлика на робочому столі , або безпесередньо через за-
пуск файла juice.exe (C: \ Program Files \ JUICE 7.0 \ juice.exe), 
після чого відкривається робоче вікно програми (рис. 25).

Рядок “Меню” знаходиться у верхній частині вікна. Рядок зі 
значками розташований нижче. Деякі функції “Меню” доступ-
ні безпосередньо у вигляді значків (рис. 26).

Рядок статусу у нижній частині вікна (рис. 27) містить інфор-
мацію про останній обраний вид: його порядок у переліку, по-
вну видову назву (максимум 50 символів), номер ярусу і загальну 
вірність у масиві даних. Значення “Relative No.” (відносний но-
мер опису у масиві даних, що імпортується) і “Relevé No.” (оригі-
нальний номер TURBOVEG у діапазоні 1-999 999) відноситься до 
останнього обраного опису. Значення “Row” (рядок) і “Column” 
(стовпчик) демонструють поточну позицію курсора в таблиці.

ОБРОБКА ДАНИХ
Робота з програмою JUICE починається з відкриття фітоцено-

тичної таблиці. Оскільки JUICE не підтримує пряме зберігання 
фітосоціологічних описів, необхідно ввести описи за допомогою 
інших програмних пакетів та експортувати у вигляді таблиці, 
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яка може бути прочитана за допомогою JUICE. Остнній підтри-
мує декілька різних форматів файлів: XML формат, конденсова-
ний формат Корнела (Cornell Condensed (CC!) Format), списки 
видів, табличний формат (таблиці Microsoft® Excel®), текстовий 
формат, файл із обмеженням комами (записи баз даних).

Рис. 26. Рядок значків вікна програми JUICE 
та їх функціональне призначення.

Рис. 27. Рядок статусу вікна програми JUICE.

Рис. 25. Робоче вікно програми JUICE.
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Найпростішим та надійним методом експортування фітоце-
нотичних таблиць в середовище JUICE є XML формат файлів, 
які створені в середовищі програми TURBOVEG (Hennekens, 
Schaminée, 2001). Перевагою такого формату є те, що файл XML 
містить повну інформацію про назви видів, синоніми, покриття 
і дані заголовків, тому не потрібно створювати будь-який інший 
файл з додатковою інформацією. 

ІМПОРТ ТАБЛИЦІ XML ФОРМАТУ
Для імпорту таблиці XML формату, створеної в середовищі 

TURBOVEG, у програму JUICE необхідно перейти до пункту ме-
ню “File“, далі у випадаючому списку обрати пункт “Import“, пе-
рейти на пункт вкладки “Table“, після чого з’явиться випадаюче 
меню, в якому необхідно вибрати пункт “from TURBOVEG XML 
Format File “ (рис. 28) або натиснути комбінацію клавіш “Ctrl+X”.

Після виконання вказаних дій на екрані з’явиться вікно для 
вибору необхідного файлу (рис. 29). Вибравши необхідний для 
імпорту файл, натиснути кнопку “Оpen“, внаслідок чого у вікні 
програми JUICE відкриється вікно, у якому необхідно вибрати 
пункти для формування таблиці заголовків (рис. 30).

Відмітивши необхідні пункти заголовка майбутньої таблиці у 
лівому вікні (можна відмітити курсором миші відразу кілька пунк-
тів, утримуючи клавішу “Ctrl”), натиснути кнопку “Add>>>“, піс-
ля чого назви пунктів з’являться в правому вікні вкладки. Можна 
також додати всі пункти заголовків, натиснувши кнопку “Add all 
fi elds” По завершенні вибору натиснути клавішу “Finish”, щоб 
відкрити імпортовану фітоценотичну таблицю (рис. 31).

Рис. 28. Послідовність дій для імпорту файла XML формату  
в програму JUICE.
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Фітоценотична таблиця, яка завантажена в програму, відобража-
ється в основному програмному вікні, що розділене на три частини: 
1 - види (ліва частина таблиці); 2 - номери описів (верхня частина); 3  - 
бали проективного покриття (центральна частина таблиці (рис.  31).

Рис. 31. Вікно программы JUICE  із завантаженою 
фітоценотичною таблицею.

Рис. 29. Вікно вибору файла XML 
формату для імпорту 
в програму JUICE.

Рис. 30. Вікно вибору пунктів 
заголовку імпортованого файлу.
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Користувач може використовувати 8 різних кольорів для ви-
бору видів або описів. Переміщення, сортування, об'єднання, ви-
далення і т.д. видів або описів здійснюється за допомогою миші 
або маніпуляцій з блоками різних кольорів (Додаток 4-7). 

Повні заголовки описів можна легко відобразити також як опис 
у таблиці, для чого необхідно перейти до пункту меню “Head“ та 
вибрати у випадаючому меню пункт “Extended head“ чи викорис-

тати комбінацію клавіш 
“Ctrl+H“. Повернення до фі-
тоценотичної таблиці – по-
вторне  натискання комбіна-
ції клавіш “Ctrl+H“ (рис.  32). 
Можна також використо-
вувати кнопку “Extended 
head“(“Розширений заго-
ловок”) на рядку значків. 
JUICE дозволяє відбирати 
описи відповідно до даних в 
заголовках.

Відкриту фітоценотичну таблицю варто відразу ж зберегти в 
форматі WCT (Table format WCT - JUICE 7.0). Для збереження фі-
тоценотичної таблиці використовують вкладку меню “File“, де у 
випадаючому меню вибирають пункт “Save“, або використову-
ють комбінацію клавіш “Ctrl+S“ чи значок “Save fi le“ (“Зберегти 
файл“) на панелі значків.

РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ 
Для організації роботи з групування видів та описів у про-

грамі передбачена можливість виділення їх певним кольором, 
що дозволяє в подальшому групувати елементи таблиці за цією 
ознакою. Як для описів, так і для видів доступно по вісім кольо-
рів, які можна вибрати з рядка значків (рис. 26). Основним кольо-
ром для описів є білий, а для видів — чорний.

Після того як було імортовано таблицю, необхідно звірити 
список видів та за необхідності внести правки. Для цього доціль-
но розташувати види в алфавітному порядку, використавши 
пункт меню “Sorting“ та команду “Sort species alphabetically“, 
яка пропонує кілька варіантів: сортувати види, що виділені пев-
ним кольором, всі види або види певного опису (рис. 33). 

Рис. 32. Пункт меню відображення 
заголовків таблиці.
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У випадку, коли виявлено дублювання видів або є потреба 
об’єднати види, необхідно виділити потрібні види одним кольо-
ром. Для цього на панелі інструментів натисканням лівої кноп-
ки миші вибирають колір виду чи опису, а натисканням правої 
кнопки миші по назві виду чи номеру стовпчика змінюють їх 
колір на вибраний. Далі необхідно перейти на рядок значків та 
в полі “Ctrl“, натискаючи лівою кнопкою миші, вибрати колір, 
яким виділено види, що треба об’єднати, та натиснути кнопку 
“Merge species“ або комбінацію клавіш “Ctrl+L“ (рис. 34 А). Ці ж 
дії можна виконати перейшовши до пункту меню “Species“. 

Відкриєтьcя діалогове вікно “Species merging”, у якому по-
трібно ввести назву, під якою відмічені види будуть об’єднані* 
та натиснути кнопку “Ok“ (рис. 34 Б).

При потребі видалити з опису окремі види (групу видів) чи опи-
си (групу описів) спочатку необхідно позначити їх певним кольо-
ром, а потім перейти до пункту меню “Species“ та вибрати команду 
“Delete RED Species“ (оскільки  види були позначені червоним ко-
льором) (у назві пункту вказується яким кольором позначені види, 
що відібрані для видалення). Цей же колір необхідно вибранити 
на панелі інструментів або до пункту меню “Releves“ та вибрати 
команду “Delete BLUE Releves“ (оскільки описи було позначено 
синім кольором)) (у назві пункту буде відзначено яким кольором 
позначені стопчики (описи), що відібрані для видалення).

Можливість використання кольорів для виділення описів чи ви-
дів дозволяє також зібрати схожі між собою об’єкти в одній і тій са-
мій частині таблиці. І хоча це можливо зробити вручну переміщен-
ням кожної індивідуальної стрічки або стовпчика, значно швидше 

* За замовчуванням програма  при об'єднанні залишає назву виду, що розташований в 
таблиці найвище.

Рис. 33.
Команди 

пункту меню 
“Sorting“.
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і простіше використати кольорове кодування. Це двоетапний про-
цес. Приклад нижче (рис. 35 А, Б) ілюструє збір описів за участю 
Carex fl ava у блоки. Цей процес для видів відбувається аналогічно.

Необхідно виділити описи, які мають бути об’єднані пев-
ним кольором (на рисунку - червоним), що відмінний від інших 
описів у таблиці. З’єднують описи, використовуючи кнопку зі 
стрілкою на рядку значків (рис. 26) або функцію “Move Relevés” 
у меню “Sorting”. Вказують, де описи буде зібрано з лівого чи 
з правого боку, використовуючи стрілку на рядку значків (на 
рис. 35 Б показано описи, зібрані з лівого краю).

Варто памятати, що JUICE не збирає всі описи з лівого боку 
таблиці. Вони просто приєднуються до найлівішого (або найпра-

Рис. 34. Послідовність виконання команд з об’єднання видів.

А

Б
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А

Б
Рис. 35. Групування описів 

з використанням кольорових блоків.
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вішого) опису обраного кольору. Для переміщення блоку описів 
уліво використовують наступний прийом: 1. Переміщують най-
лівіший опис блоку на те місце, де повинен бути блок. 2. Збира-
ють описи ще раз зліва.

Таким чином, усі описи буде переміщено вліво. Для того, щоб 
згрупувати їх управо, переміщують найправіший опис на бажа-
ну позицію і знову з’єднують їх справа.

Якщо програма не реагує на спроби з’єднати описи або види, 
потрібно пересвідчитись, чи коректний колір обрано на рядку 
значків. JUICE з’єднує лише описи або види обраного кольору.

JUICE також може групувати види і описи автоматично без 
використання кольорів. Меню “Sorting” (“Сортування”) вклю-
чає також  інші опції для сортування видів і описів.

АНАЛІЗ ДАНИХ
Метод класифікації рослинності TWINSPAN включено в 

JUICE як незалежну програму*.
Для використання алгоритму TWINSPAN необхідно перейти 

до пункту меню “Analysis“, у випадаючому меню вибрати пункт 
“TWINSPAN” та вкладку “TWINSPAN (Hill, 1979)“ (рис. 36).

По завершенні вказаних дій зявиться вікно налаштування 
параметрів алгоритму TWINSPAN, де у полі “Сolour“ вибра-
ти колір, яким позначено описи (стовпчики таблиці), а решту 
полів можна залишити без змін та натиснути кнопку “Run 
TWINSPAN“ (рис. 37).  

Після закінчення роботи алгоритму TWINSPAN у робочому ві-
кні програми буде відображено фітоценотичну таблицю, у якій  

* Можливе також використання інших алгоритмів кластерного аналізу – TWINSPAN modi-
fi ed, PC-ord, MULVA, SYNTAX, K-means, PAM.

Рис. 36. Послідовність дій для запуску алгоритму TWINSPAN
у програмі JUICE.
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описи згруповані у кластери за 
ступенем спорідненості (клас-
тери розділені лініями різного 
типу та  товщини залежно від 
ступеня спорідненості та рівня 
ієрархаї) (рис. 38).

Результати класифіка-
ції можна використовувати 
як критерій для сортування 
описів і відобразити їх без-
посередньо в таблиці. Однак 
ефективніший шлях сорту-
вання видів у таблиці заснова-
ний на аналізі та сортуванні 
видів у синоптичній таблиці 
відповідно до їх вірністі, тобто 

Рис. 38. Фітоценотична таблиця після завершення роботи 
алгоритму TWINSPAN у програмі JUICE.

Рис. 37. Вікно налаштування 
параметрів алгоритму 

TWINSPAN.
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концентрації видів у одиниці рослинності. Вірність видів може 
розраховуватися за допомогою різних величин: ”phi coeffi cient”, 
”chi-square”, ”G-test”, ”u-value”. Їх можна обрати за допомогою 
вкладки “Fidelity measures” меню “Options” або натиснувши 
кнопку “Statistics” на панелі інструментів. Найбільш вживаним 
у сучасних фітосоціологічних дослідженнях є ”phi coeffi cient”.

Для формування синоптичної таблиці та попереднього ана-
лізу отриманих даних доцільно обмежитися розподілом таблиці 
на три рівні ієрархії, використавши кнопку “Separator hierarchy“ 
та вибравши цифру “3“ (рис. 39). 

Далі переходимо до пункту меню 
“Synoptic table“, у випадаючому списку ви-
бираємо пункт “Fidelity“ (можна викорис-
тати комбінацію клавіш “Shift+Ctrl+F4“) 
(рис. 40), після чого у робочому вікні про-
грами з’являється синоптична таблиця 
(рис. 41), у якій зеленим кольором виділе-
но види з порогом  вірності понад 30 (вста-
новлено за замовчуванням).  Поріг вірності 
для виділення діагностичних видів мож-
на змінити, перейшовши до пункту меню 
“File“ та вибравши пункт “Options“. За-
звичай для діагностичних видів його вста-

новлюють на рівні 25, для 
високодіагностичних - 
50). У вікні, що відкри-
ється, вибрати вкладку 
“Synoptic table“. У від-
критій вкладці “Synoptic 
table“ у вікнах “Fіdelity 
threshold“ та “Frequency 
threshold“ для низько-
го “Lower” рівня (міні-
мальне значення порогу 
вірності) виставляємо 
значення “25”, а для ви-
сокого “Higher“ рівня 
(максимальне значення 
порогу вірності) – зна-

Рис. 39. Кнопка вибору 
рівня ієрархії.

Рис. 40. Меню для вибору та формування 
синоптичної таблиці.
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чення “50”. Для вікна 
“Cover threshold“ 
наявні значення за 
замовчуванням за-
лишаємо без змін та 
натискаємо кнопку 
“Ok“*(рис. 42).

Для впорядку-
вання отриманої си-
ноптичної таблиці 
необхідно розташу-
вати види в порядку 
зменшення показ-
ника вірності для 
кожної з отриманих 

* Користувач може за бажанням збільшувати або зменшувати порогові значення для вірності, 
константності або проективного покриття відповідно до особливостей досліджуваного ма-
сиву даних або мети дослідження.

Рис. 41. Синоптична таблиця з відміченими видами, поріг вірності 
яких перевищує задані користувачем показники.

Рис. 42. Вікно для налаштування параметрів 
синоптичної таблиці.
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груп. Для цього необхідно перейти до пункту “Synoptic table“, 
вибрати пункт “Sort Species in Synoptic table“ та у вікні, що від-
криється, вибрати параметри для впорядкування синоптичної 
таблиці: у полі “Sort species“ вибрати “All“, у полі “Sort by“ ви-
брати “Fidelity measure“, а у полі “Sort“ відмітити пункт “Entire 
dataset“та натиснути кнопку “Sort“ (рис. 43). По завершенні вказа-
них дій отримуємо впорядковану синоптичну таблицю (рис. 44). 

Синоптичні таблиці можна відображати в чотирьох різних 
формах (процентної, категоріальної, за значеннями вірності і за 
максимальним різноманіттям). Програма дозволяє сортувати та-
блиці по синоптичних стовпчиках і проводити їх докладний ана-
ліз. Для кожної одиниці рослинності програма виділяє статистич-
но значущі* діагностичні, константні та домінантні види (рис. 44).

Використовуючи пункт меню “Synoptic table“, у випадаю-
чому списку вибираємо пункт “Fidelity“ (одним кліком миш-
кии знімаємо відмітку) (можна використати комбінацію клавіш 
“Shift+Ctrl+F4“), після чого у робочому вікні програми з’являється 
таблиця звичайного вигляду з виділеними блоками видів (рис. 45).

ВИДІЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ, 
КОНСТАНТНИХ І ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ

Процедура виділення діагностичних, константних та домі-
нантних видів у групах описів фітоценотичної таблиці можли-
ва лише в режимі синоптичної таблиці при активованій опції 
* статистично незначущі показники вилучаються з таблиці за допомогою точного тесту 

Фішера при р>0.05, р>0.01  або р>0.001, доступного на вкладці “Fidelity measures” меню “Op-
tions”.

Рис. 43. Вікно для вибору параметрів впроядкування 
синоптичної таблиці.
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Рис. 44. Вигляд робочого вікна з упорядкованою 
синоптичною таблицею.

Рис. 45. Вигляд робочого вікна з упорядкованою 
фітоценотичною таблицею.
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“Fidelity“ (пункт меню “Synoptic table“ або за допомогою комбі-
нації клавіш “Shift+Ctrl+F4“ (рис. 40).

Для виділення діагностичних, константних та домінантних ви-
дів у групах описів необхідно перейти до пункту меню “Synoptic 
table“ і активувати пункт “Analysis of Constancy Colums in 
Synoptic table“ (рис. 46). Відкриється діалогове вікно “Analysis of 
Constancy Colums in Synoptic table“ з трьома робочими облас-
тями: Діагностичні види (“Diagnostic species“), Константні ви-
ди (“Constant species“) та Домінантні види (“Dominant species“) 
(рис.  47). Внизу вікна розташовано бігунок, який можна пересу-
вати, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші і таким чином 
переходити від одного стовпчика згрупованих описів до іншого 
(при цьому біля слова “Column” висвітлюється номер вибраного 
користувачем стовпчика) (рис. 47). 

При визначенні домі-
нантних видів поріг  кон-
стантності варто встанов-
лювати у межах 10-15. Для 
цього у діалоговому вікні 
“Analysis of Constancy 
Columns in Synoptic 
Table“ у полі “Minumum 
freq. (1-100%)“ встанови-
ти відповідне значення.

Вибравши потрібний 
стовпчик, натиснути кла-
вішу “Refresh“, після чо-
го у вікнах відобразиться 
перелік діагностичних, 
константних і домінант-

них видів для даної групи описів (рис. 48).
Отримані результати аналізу стовпчиків синоптичної таблиці 

можна зберегти та експортувати у текстовий редактор Microsoft® 
Word®. Для цього у діалоговому вікні “Analysis of Constancy 
Columns in Synoptic Table“ натиснути кнопку “Export“. У новому 
вікні вибрати необхідні опції та натиснути кнопку “Export Clusters 
1-...“(друга цифра буде відповідати кількості стовпців синоптич-
ної таблиці). Щоб закрити діалогове вікно “Analysis of Constancy 
Columns in Synoptic Table“ натиснути кнопку “Canсel“.

Рис. 46. Меню для відкриття 
діалогового вікна аналізу стовпчиків 

синоптичної таблиці.
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Місце знаходження файлу експорту можна з’ясувати, вико-
риставши пункт меню “File“ та вкладку “Export“ (рис. 49).

Використовуючи будь-який менеджер файлів, можна зна-
йти файл “export.rtf” та відкрити його у текстовому редакторі 
Microsoft® Word® (рис. 50). 

Рис. 47. Вигляд 
діалогового 

вікна “Analysis 
of Constancy 
Columns in 

Synoptic Table“ 
з трьома 
робочими 
областями.

Рис. 48. Вигляд 
діалогового 

вікна “Analysis 
of Constancy 
Columns in 

Synoptic Table“ 
зі списками 

діагностичних, 
константних 
і домінантних 

видів.
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ЕКСПОРТ ТАБЛИЦЬ
Упорядковану фітоценотичну таблицю можна експортувати в та-

бличний редактор Microsoft® Excel® чи текстовий редактор Microsoft® 
Word® для подальшого включення в текстові документи та публікації. 

Рис. 49. Шлях доступу до файлу експорту даних з програми JUICE.

Рис. 50. Зміст 
файлу “export.rtf” 
з результатами 
аналізу синоп-
тичної таблиці.
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Для цього необхідно перейти до режиму перегляду звичайної та-
блиці (відключити опцію “Fidelity“ у пункті меню “Synoptic table“, 
або використати комбінацію клавіш “Shift+Ctrl+F4“ (рис. 38). Експорт 
таблиці здійснюють через пункт меню “File“, де у випадаючому спис-
ку вибирають пункт “Export“, далі - пункт “Table“. Пункт “Table“ дає 
можливість вибрати різні варіанти збереження таблиці (рис. 51). 

Для збереження таблиці у форматі “Rich Text Format” (*.rtf)*  
вибрати пункт “to RTF fi le“ або натиснути комбінацію клавіш 
“Ctrl+E”. Програма створить файл “export.rtf“ (рис. 52).

Допускається збереження фітоценотичної таблиці також у 
файл формату електронної таблиці з подальшим редагуван-
ням у програмі Microsoft® Excel®. Для цього необхідно вибрати 
пункт “to Spreadsheet Format fi le“ (рис. 51). У діалоговому вікні 
”Table export”, у полі “Species exported“ вибрати пункт “All“. У 
полі “Export relеves“ вказати яким кольором виділено описи, що 
необхідно експортувати до електронної таблиці, а при експор-
ті всіх описів незалежно від кольорової позначки вибрати пункт 
“All“ та натиснути кнопку “Continue>>>“(рис. 53).

У діалоговому вікні “Export” необхідно вказати шлях до місця 
збереження експортованого файлу та його назву (за замовчуван-
ням програма присвоює наступне імя - “excl_exp.txt”) (рис. 54).
* Rich Text Format (RTF, «формат збагаченого тексту» (rich з англійської — багатий) — 

пропрієтарний міжплатформовий формат зберігання розмічених текстових документів, 
запропонований корпорацією Microsoft та іншими розробниками. Перша версія стандар-
ту RTF з’явилася в 1987 році, й відтоді специфікація формату кілька разів змінювалася. 
Rtf-документи підтримуються більшістю сучасних текстових редакторів, у тому числі 
WordPad у Windows, OpenOffi ce у Linux, TextEdit в Mac OS X.

Рис. 51. Пункти меню для експорту фітоценотичної таблиці 
в різні формати файлів.
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Рис. 53. Cтруктура 
діалогового вікна 

”Table export” .

Рис. 52. Фрагмент 
вмісту файлу
“export.rtf” з

 фітоценотичною 
таблицею.

Рис. 54. Структура 
діалогового вікна 

”Export”. 
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Створений файл формату електронної таблиці відкривають у 
робочому вікні програми Microsoft® Excel® , послідовно виконав-
ши дії, вказані на рис. 55 А, Б, В, Г, Д).

А                                                                   Б

В

Г
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По завершенні зазначених дій у робочому вікні Microsoft® 
Excel® відкриється фітоценотична таблиця, яка придатна для по-
дальшого редагування та експорту в інші документи (рис. 56).

Рис. 55. Послідовність виконання дій з відкриття експортованого 
файлу у середовищі програми Microsoft® Excel®.

Д

Рис. 56. Робоче вікно програми Microsoft® Excel® 
з імпортованою фітоценотичною таблицею.
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Для експорту синоптичної  таблиці необхідно перейти до 
пункту меню “File“ на вкладку “Export“, вибрати пункт “Synoptic 
Тable “та у наступному випадаючому списку вибрати тип фор-
мату збереження файлу: формат “Rich Text Format” (*.rtf) або 
формат “Сomma-separated values” (*.csv)* (рис. 57).

* CSV (від англ. comma-separated values ‘значення, розділені комою’, іноді character-separated 
values ‘значення, розділені символом’) — файловий формат, котрий є відмежовувальним 
форматом для представлення табличних даних, у якому поля відокремлюються символом 
коми та переходу на новий рядок. Поля, що містять коми, декілька рядків, або лапки (позна-
чаються подвійними лапками), мають обмежуватися з обох боків лапками. Формат CSV 
використовується для перенесення даних між базами даних та програмами — редакторами 
електронних таблиць.

Рис. 57. Послідовність виконання дій з експорту 
синоптичної таблиці в форматі “fi delity”.
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ДОДАТОК  1
Коефіцієнт Жаккара 

Міра Жаккара (коефіцієнт флористич-
ної спільності, фр. “coeffi cient de communaute”, 
нім. “Gemlinschaftskoeffi cient”) — бінарна мі-
ра подібності, запропонована Полем Жак-
каром у 1901 році:

а — кількість видів у першому угрупованні, 
b — кількість видів у другому угрупованні, 
с — кількість видів, спільних для 1-ого та 

2-ого угруповань. 

Це перший відомий коефіцієнт поді-
бності. Прізвище автора коефіцієнта в лі-
тературі перекладалося як Жаккард, Джак-
кард. 

Коефіцієнт Жаккара в різних модифі-
каціях і записах активно використовується 

в екології, геоботаніці, молекулярній біології, біоінформатиці, геномі-
ці, протеїноміці, інформатиці та ін. напрямках. 

Проводячи порівняння різних коефіцієнтів подібності Г.С. Розен-
берг (2012 )* зауважує, що оскільки коефіцієнт Кульчинського дещо за-
вищує, а Рассела-Рао занижує схожість між спільнотами, перевагу слід 
віддати коефіціенту Жаккара. Крім того, цей коефіцієнт коректний з 
математичної точки зору й задовільняє як основним аксіомам для мір 
подібності, так і загальним положенням теорії множин.

* Розенберг Г.С. Поль Жаккар и сходство экологических объектов // Самарская Лука: 
проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. – Т. 21, № 1. – С. 190-202.

Поль Жаккар
(Paul Jaccard)

(*18.11.1868 - †9.05.1944)
професор ботаніки та 
фізіології рослин 

у Швейцарській вищій 
технічній школі Цюріха

j
cK

a b c
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Приклад розрахунку коефіцієнту Жаккара
для двох угруповань.

вид опис А опис В
1 + +
2 +
3 + +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 + +
10 + +
11 + +

разом видів 8 7
кількість 

спільних видів 5
коефіцієнт 
Жаккара 0.50
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ДОДАТОК  2
Індекс різноманітності Сімпсона*

Належить до групи індексів домінуван-
ня, котрі мало придатні для оцінки біо-
різноманіття або видового багатства, але є 
досить чутливим індикатором домінуван-
ня одного або декількох видів**. Розрахову-
ється за формулою***:

N – загальне число особин (загальний від-
соток покриття), 

ni – число особин кожного виду i (відсоток 
покриття кожного виду).

При збільшенні D, різноманіття змен-
шується. Тому індекс Сімпсона часто ви-
користовують у формі: Н = 1-D.

Ця величина варіює від 0 до 1. Індекс 
дуже чутливий до присутності у вибірці найрясніших видів, але слабко 
залежить від видового багатства. Значення індексу Сімпсона буде ви-
щим, чим сильніше виражено домінування в угрупованні певного виду 

* він же - індекс Херфіндаля - Хіршмана (HHI - Herfi ndal Hirshman Index), який, по-
чинаючи з 1982 р, служить основним орієнтиром при здійснені антимонопольної 
політики в США; він же (з точністю до масштабу) - індекс лексичного різноманіття 
[TTR - Type Token Ratio], запропонований Дж. Юлом для оцінки словникового запасу 
в математичній лінгвістиці; він же - запропонований італійським статистиком і еко-
номістом К. Джині коефіцієнт, що дає алгебраїчну інтерпретацію кривої Лоренца.

** Розенберг Г.С. Несколько слов об индексе разнообразия Симпсона // Самарская 
Лука. 2007. – Т. 16, № 3(21). – С. 581-584.

*** Simpson, E. H. Measurement of Diversity. Nature, 1949. – 163. – 688 р.

Едвард Х’ю Сімпсон
(англ. Edward Hugh Simpson)

(народився 10 грудня 1922) 
Британський статистик, 
відомий завдяки опису па-
радокса Сімпсона разом з 

Юджином Юлом та методам 
вимірювання різноманітнос-
ті (індекс Сімпсона) (1949)

1
( 1)
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Приклад розрахунку індексу Сімпсона
для угруповання за участю 15 видів.

вид % покриття (nі) nі(nі-1)
1 25 600
2 10 90
3 15 210
4 7 42
5 3 6
6 2 2
7 10 90
8 7 42
9 1 0
10 1 0
11 1 0
12 1 0
13 1 0
14 1 0
15 15 210

∑ nі=N ∑ nі(nі-1)

100 1292
N(N-1) = 9900

індекс Cімпсона 0.131
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ДОДАТОК  3
Індекс різноманітності Шеннона

Правильно називати його індексом 
Шеннона - Вівера (C. Shannon , W. Weaver, 
1949)*, тому що саме з їх монографічної ро-
боти почалося його  масове використання**. 

Міра різноманітності (також індекс різно-
манітності) — безрозмірний показник, що за-
стосовується в біології для визначення ступеню 
рівномірності розподілу ознак об’єктів вибірки. 

Це один з найкращих і найбільш поши-
рених індексів, який, на відміну від бага-
тьох інших показників, оцінює різноманіт-
ність випадкових вибірок, тому найчастіше 
і використовується при вивченні структу-
ри природних груп. Крім того, він об’єднує 
видове багатство і вирівняність в єдину ве-
личину і кількісно (в бітах) оцінює рівно-
ймовірність реєстрації різних видів у групі, 
що дозволяє диференціювати системи з од-
наковим видовим багатством, але з різним 
ступенем домінування тих чи інших видів.

Використання цього індексу можливо і на 
вищих щаблях таксономічної ієрархії (для 
родів, родин і т.д.). Іноді його використову-
ють при аналізі будь-яких сукупностей орга-
нізмів: різних генотипів, вікових груп та ін.***

Розрахунок величини індексу Шеннона здійснюють за формулою:

Індекс Шеннона звичайно варіює в межах від 1,5 до 3,5, дуже рідко 
перевищуючи 4,5 . Зі збільшенням числа видів у угрупованні макси-
мальне значення індексу збільшується.

* Shannon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: Univ. 
Illinois Press, 1949. – 117 p.

** Розенберг Г.С. Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельни-
ков, Шеннон, Уивер … // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии. 2010. – Т. 19, № 2. – С. 4-25.

*** Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и 
эволюции экосистем.  – Киев, 1999. – 168 с.

Клод Елвуд Шеннон 
(англ. Claude Elwood 

Shannon)
(*30.04.1916 — †24.02. 2001)

американський 
інженер-електрик

і математик, «батько теорії 
інформації».
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Приклад розрахунку індексу Шеннона
для угруповання за участю 15 видів.

вид % покриття
(хі)

рі ln(рі) ріln(рі)

1 25 0.25 -1.386 -0.347
2 10 0.1 -2.303 -0.230
3 15 0.15 -1.897 -0.285
4 7 0.07 -2.659 -0.186
5 3 0.03 -3.507 -0.105
6 2 0.02 -3.912 -0.078
7 10 0.1 -2.303 -0.230
8 7 0.07 -2.659 -0.186
9 1 0.01 -4.605 -0.046
10 1 0.01 -4.605 -0.046
11 1 0.01 -4.605 -0.046
12 1 0.01 -4.605 -0.046
13 1 0.01 -4.605 -0.046
14 1 0.01 -4.605 -0.046
15 15 0.15 -1.897 -0.285

індекс 
Шеннона

сума 100 2.208
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ДОДАТОК 4
Функції миші/клавіатури в таблиці (JUICE)
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ДОДАТОК 5
Функції миші/клавіатури в синоптичній 

таблиці  (JUICE)

ДОДАТОК 6
Функції миші/клавіатури у заголовках (JUICE)
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ДОДАТОК 7
Функції миші за схожою функціональністю (JUICE)
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