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Wstęp 

Gnuplot jest otwarto źródłowym programem z blisko 20 letnią historią. Jest przeznaczony do 
pracy na wielu platformach, znajduje się również standardowo we wszystkich znanych 
dystrybucjach linuksa. Nie ma przypadków nie uruchomienia go na jakimkolwiek sprzęcie czy 
systemie operacyjnym. 

Gnuplot posiada interpreter poleceń podobny do języka C, sporą bazę funkcji, pozwala na 
dopasowanie wykresów, czyli to co potrzebujemy. 

Gnuplot jest programem do tworzenia wykresów. Możemy w nim wygenerować wykres 2d, 
jak i również 3d. Za pomocą prostych komend możemy stworzyć czytelny wykres. Gnuplot 
może pracować w dwóch trybach: 

- interaktywnym, w terminalu wydajemy kolejno polecenia które program ma wykonać, 

- wsadowym, wczytujemy skrypt który został wcześniej napisany w innym edytorze 
tekstowym. 

Jest to darmowe oprogramowanie działającym w środowisku Windows i Linux. W niektórych 
dystrybucjach Linux występuje w standardowej opcji instalacyjnej. W systemie Windows 
musi zostać zainstalowany przez użytkownika.  

Funkcje Gnuplota: 

- rysowanie funkcji, wykresów i zbiorów 
danych 
- wykresy 2d i 3d 
- dopasowanie danych do każdej funkcji  
- współrzędne kartezjańskie, biegunowe i 
parametryczne 
- tworzenie funkcji w różnych postaciach graficznych 
- tworzenie wykresów z opisem 
 
Wykaz funkcji matematycznych które obsługuje gnuplot: abs, acos, acosh, arg, asin, 
asinh, atan, atan2, atanh, besj0, besj1, besy0, 
besy1, ceil, cos, cosh, erf, erfc, exp, floor, 
gamma, ibeta,inverf, igamma, imag, invnorm, 
int, lgamma, log, log10, norm, rand, real, sgn, 
sin, sinh, sqrt, tan, tanh. 
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Wymagania systemowe: 

• Windows XP lub nowszy, 
• procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, 
• 1 Gb pamięci ram lub więcej, 
• 100 mb wolnej przestrzeni na dysku twardym, 
• karta graficzna 64 mb, 
• klawiatura i mysz, 
• napęd Cd-Rom. 
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Instalacja programu 

Umieszczamy dostarczoną płytę 
w napędzie Cd/Dvd-Rom. 
Następnie wchodzimy w 
komputer (dawniej mój 
komputer) i wybieramy 
odpowiedni napęd cd/dvd. Gdy 
już będziemy mogli przeglądać 
zawartość płyty, uruchamiany 
Setup.exe. 

 

 

 

Kolejnym etapem jest wybór języka. Niestety 
nie mamy do wyboru polskiego. Wybieramy 
odpowiedni język  (niemiecki, angielski i 
chiński). W naszej instrukcji posłużymy się 
j.angielskim.  

 

 

Gdy już zakceptujemy język 
przystępujemy do instalacji. Pokaże się 
nam okienko z informacją o wersji 
programu. Klikamy next i przechodzimy 
do następnego etapu.  
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Warunkiem zainstalowania programu jest 
zaakceptowanie warunków licencji. Po 
zapoznaniu się z warunkami licencji 
wybieramy: I accept the agrement. Następnie 
klikamy myszką next. 

 

 

 

 

 

 

 

Następnym krokiem będzie wybranie 
docelowej ścieżki, w której program zostanie 
zainstalowany. Docelowym miejscem jest dysk 
c:\Program Files(x86)\gnuplot. Istnieje 
możliwość zmiany miejsca docelowego. Służy 
do tego opcja Browse..  
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Gdy już określimy docelowe 
miejsce instalacji musimy wybrać 
składniki programu które mają 
zostać zainstalowane: 

gnuplot Documentation jest 
opisem programu, 

gnuplot Demos jest prezentacją 
wykresów które możemy stworzyć 
w programie, 

Third Party License Information 
jest to licencja program, 

Japanese Language Support jest to dokumentacja języka japońskiego i pomocy wewnętrznej. 

Do prawidłowego działania programu wymagamy tylko gnuplot Core Components. Ten 
element jest instalowany obowiązkowo. 

 

Gdy już wybierzemy elementy instalacji 
określamy czy skrót programu będzie 
występował w menu „Start”.  Istnieje 
możliwość uniknięcia utworzenia skrótu, ale 
wtedy musimy zaznaczyć kwadrat poniżej 
„Don’t create a start menu folder”. 
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W przedostatnim kroku tworzymy skrót na pulpicie i wybieramy domyślny terminal w 
którym będziemy pracować.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza instalacja nie przewiduje utworzenia skrótu na pulpicie. Resztę ustawień 
pozostawiamy bez zmian. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie wybranych elementów 
które wybraliśmy do instalacji. Jest to tak zwane podsumowanie. Instalacje zaczynamy 
klikając na „Install” . 
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Pomyślna instalacja powinna zakończyć się 
opisem „Completing the gnuplot Setup Wizard. Do 
wyboru mam tutaj dwie opcje. Pierwsza „view 
readme-windows.txt” wyświetla podstawowe 
informacje o programie. Druga służy do 
uruchomienia programu automatycznie po 
zakończeniu instalacji „Launch gnuplot”. Po 
zaznaczeniu ostatniej opcji i kliknięciu Finish 
włączy się nam program. 

 

 

Od razu po uruchomienu otrzymamy taki widok programu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe polecenia które będziemy używać w programie: 

Plot sin(x) = rysunek sinusoidy w 2D 
Set xrange [-pi:pi] = ustalenie zakresu osi X zamiast pi wstawiamy liczbę 
Replot = przerysowanie wykresu 
Replot cos(x) – na wykresie pierwotnym dodany zostaje wykres cos(x). Dodajemy do wykresu 
Set title,Tytul' – ustawia tytuł wykresu 
Set xlabel,Pierwsza linia \n druga linia'- opis osi X, gdzie \n to przejście do nowej linii 
Set grid – nakładanie siatki na wykres 
Unsetgrid – zdjęcie siatki 
Plot [-pi:pi]sin(x)title'Tytul'-wykres ograniczony na osi xz tytułem w legendzie "Tytuł" 
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Tworzenie rysunków 2D 

Podstawowym poleceniem do tworzenia wykresów w gnuplocie jest polecenie„Plot”. 
Używając polecenia plot sin(x) otrzymam wykres sin(x). 

 

 

 

 

 

 

 

Wywołując polecenie plot sin(x), cos(x) otrzymamy dwie funkcje na jednym wykresie. 

 

 

 

 

 

 

Każdy wykres możemy opisać. Może 
nam się wyświetlać nazwa funkcji i 

opisać gdzie jest x a gdzie y.  

set xrange[-10:10] 
set title "Nasz pierwszy wykres" 
set xlabel "To jest os X" 
set ylabel "To jest os Y" 
splot sin (x) 
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Następną funkcję jaką wykreślimy w programie będzie: plot [-pi:pi] [-9.5:9.5] x**2*sin(x) 

 

Jest to funkcja x2sin(x) dla x 
zmieniającego się w przedziale od      
-10 do 10 a dla y wynosi od -6,5 do 
6,5.  

 

 

 

Kolejną funkcją będzie funkcja sin(x) z dodatkami: 

 

 

 
 
set title "Wykresfunkcji sinus" 
set xlabel "kat" 
set ylabel "y=sin(x)" 
set xrange [0: 2*pi] 
set xtics ("0" 0, "" pi/4, "90" pi/2, 
"" 3*pi/4, "180" pi, \ 
"" 5*pi/4, "270" 3*pi/2, "" 7*pi/4, "360" 2*pi) 
set grid 
plot sin(x) title "sinus" 
set xtics 0, pi/4 
replot 
 
 
W powyższym przykładzie mamy kilka nowych pleceń: 
set title “Nazwa” tutaj podajemy nazwę wykresu która będzie nam pokazywać. 
set xlabel “nazwa” podajemy nazwę osi x 
set ylabel “nazwa” podajemy nazwę osi y 
set grids dodajemy na naszych wykresach siatkę 
replot ponowna wygenerowanie naszego wykresu 
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Tworzenie rysunków 3D 

Tworzenie rysunków 3D odbywa się za pomocą polecenia splot. Konstrukcja w pełni 
analogiczna! do wykresów 2D. 

Naszym pierwszym wykresem 3D będzie  <sin(x)* cos(y)>. Użyjemy 3 linijek kodu a 
mianowicie: 

splot sin(x)*cos(y) 
set title "Nasz pierwszy wykres 3D" 
replot 
 
W oczy rzuca się zwłaszcza pierwsza linijka kodu. Polecenie splot służy właśnie do rysowania 
wykresów 3D. Na początek minimum niezbędnej teorii. Funkcja trójwymiarowa może być 
przedstawiony w postaci f(x,y) = x + y. Jest to funkcja dwóch zmiennych, gdzie jako 
parametry funkcji przekazywane jest x oraz y, natomiast zwracana jest trzecia wartość. 
Warto tutaj zauważyć, że w poprzednim przykładzie dotyczącym sinusa nasza funkcja 
wyglądała następująco f(x)=sin(x), czyli dla danego x obliczana była wartość funkcji. Tutaj 
wartość obliczana jest na podstawie zmiennej x oraz zmiennej y. Widać to na poniższym 
rysunku: 
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Następnym naszym wykresem 3D będzie<splot x**2+y**2> 
Po wpisaniu do konsoli naszego wyrażenia ukarze się nam wykres taki jak poniżej 

 
 

 
Podwójna gwiazdka oznacza potęgę, czyli mamy w naszym przypadku x2+ y2 
Gęstość siatki możemy ustalić za pomocą zmiennej  <isosamples>  np. isosamples 35 
Przykład: 
set isosamples 35<enter> 
splot x**2+y**2<enter> 
Otrzymamy wykres: 

 

Dodatkowe polecenia takie jak  <set hidden3d> lub <unset hidden3d> . Po wpisaniu polecenia 
powierzchnia przestaje być przeźroczysta. Powracamy za pomocą polecenia <unset hidden3d>. 
 
Zmienna <pm3d> odpowiada za kolorowanie wykresów 3D. 
Do obracania wykresu 3D służy komenda set view kat_x, kat_z. 
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Gnuplot i generowanie wykresów, to temat rzeka. Powyższy poradnik ma na celu przede 
wszystkim zainteresowanie potencjalnego użytkownika programem. Jednym z ciekawszych 
zastosowań gnuplota może być optymalizacja złożonej funkcji trójwymiarowej za pomocą 
algorytmu genetycznego. 
 
Na zakończenie mała ściąga: 
 
plot sin(x) - rysunek sinusoidy w 2D 
 
splot sin(x) – rysunek sinusoidy 3D 
 
set xrange [-pi:pi] - ustalenie zakresu osi X 
 
replot - przerysowanie wykresu 
 
replot cos(x) - na wykresie pierwotnym dodany zostaje wykres cos(x) 
 
set title ,Tytul' - ustawia tytuł wykresu 
 
set xlabel , Pierwsza linia \n druga linia' - opis osi X, gdzie \n to przejście do nowej linii 
 
set grid - nakładanie siatki na wykres 
 
unsetgrid - zdjęcie siatki 
 
# - komentarz w skrypcie 
 
load 'nazwa pliku' - polecenie do wczytywania skryptu 
 
set output 'nazwa.png' - ustawia zapis wykresu do pliku o podanej nazwie 
 
plot sin(x) with lines point spoint type 5 - wykres przy użyciu punktów 
 
plot cos(x) w boxeslt 4 - wykres z prostokątów 
 
set samples xx - dokładność wykresu. im xx większe tym dokładniej 
 
set keybox - ustawia legendę w ramce 
 
set bars - słupki finansowe 
 
set origin 0,0 - wykres na środku ekranu 
 
set hidden3d - rysuje spód wykresu na zielono 

Wrocław 2014 Strona 13 
 


