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Resumo

Este é o segundo artigo dum série sobre gnuplot, um programa para

fazer gráficos. Aqui eu vou mostrar como memorizar o trabalho o que

pode ser mesmo que planejar o trabalho no gnuplot. Estas duas formas de

falar servem para encobertar que é posśıvel fazer programas em gnuplot,

apenas gnuplot não é oficialmente uma linguagem de programação.
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In this paper I am showing how to write scripts for gnuplot which

are in fact gnuplot programs though the software is not recognized as a

programming language yet.
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1 O cenário do trabalho

Este artigo é continuação de [5] que seria interessante que você lesse como Dedico este artigo ao

prisioneiro poĺıtico

Lúıs Inácio Lula da

Silva!

Pré-Requisito para este. Nele eu estabeleço como condição de trabalho que você
abra dois terminais e num deles execute

gnuplot

e no outro faça o mesmo mas o reserve para executar o help na medida em
que for necessário. Este é o cenário do artigo. Também é importante que você
esteja no diretório certo, vou supor que este cenário acontece num diretório que
vou chamar de gnuplot e nele que devem estar todos os programas que eu lhe
sugerir que baixe da Sobral Matemática. Não fazendo isto podem ocorrer erros
do tipo

"Gnuplot02 02.gnuplot", line 0: Cannot open script file ’Gnuplot02 02.gnuplot’"

em que gnuplot está dizendo que não pode encontrar o arquivo "Gnuplot02 02.gnuplot

porque eu fiz um “load” em diretório errado, em que não havia o programa
"Gnuplot02 02.gnuplot.

Todos programas citados aqui podem ser baixados da página [4] e eles são
distribúıdos com a licença GPL na versão de sua escolha.

2 Inicializando gnuplot com um script

Uma chateação é definir funções num terminal do gnuplot e quando ele
for encerrado ficar todo o trabalho perdido. Uma solução para este incômodo é
guardar as informações num arquivo e depois carregá-lo para dentro do gnuplot.

Deixe-me começar com um exemplo que lhe peço que execute para que eu
teça comentários em cima da experiência que você adquiriu. Baixe o arquivo
[4, Gnuplot02 02.gnuplot] colocando no mesmo diretório onde você estiver exe-
cutando o gnuplot e agora execute, no terminal do gnuplot

load "Gnuplot02 02.gnuplot"

não esquecendo as aspas. Se você esquecer gnuplot vai lhe dizer que você terá
cometido um erro associado uso de texto. Não vou entrar no detalhe deste erro
que depois deverá ficar claro para você, se errar, corrija. É interessante ler o
arquivo Gnuplot02 02.gnuplot abrindo-o com qualquer editor de textos antes
de executá-lo e depois também, tentando entender o que aconteceu. Melhor será
ainda que você altere o arquivo, mas não se esqueça de guardar uma cópia de

reserva para poder recomeçar do ponto de partida quando houver erro.
O resultado deste comando “load” foi a abertura duma janela gráfica com

os gráficos de três funções e um t́ıtulo na janela gráfico que você deve observar
está escrito usando ortografia correta do português. O responsável é a função
sprintf() e eu ainda vou retornar a discutir esta função mais para frente. Neste
momento interessa apenas que ela permite escrever frases com a ortografia cor-
reta, entretanto, você não pode fazer isto diretamente no terminal do gnuplot.
Experimente e verá que tipo de ocorre: raspe e cole o comando

set title sprintf( "minha primeira funç~ao - gnuplot sabe somar

funç~oes");

para ver o que ocorre. Não vou entrar, neste momento nas possibilidades que
sprintf() oferece, o que me interessa agora é que posśıvel editar uma lista de
comandos do gnuplot, gravá-los num arquivo e depois carregá-lo com load.



A única novidade em Gnuplot02 02.gnuplot sobre o que foi exposto em
[4, Gnuplot02 01.gnuplot] é uso de sprintf() para formatar o t́ıtulo da janela
gráfica de gnuplot. Observe que neste script eu redefini a função potência e
como você poderá ter uma série de funções ou constante que sejam interes-
santes para usar com gnuplot, você poderá criar um arquivo, por exemplo
BibliotecaGnuplot.gnuplot em que você registra as definições que lhe forem
caras e ao iniciar qualquer sessão com gnuplot que seja o primeiro comando

load "BibliotecaGnuplot.gnuplot".
Observe que estou apenas lhe sugerindo um nome para arquivo-biblioteca,

este arquivo, com este nome, não existe.
Retornando aos comentários sobre o arquivo Gnuplot02 02.gnuplot, ele

é uma pequena apresentação sobre função quadrática e gnuplot lhe dá uma
alternativa bem interessante para usá-lo como gerenciador de apresentações.
Sei que isto funciona bem sob Linux e não posso garantir como funciona sob
outros sistemas uma vez que uso exclusivamente computadores rodando Linux.

Abra um novo terminal e nele digite
gnuplot Gnuplot02 02.gnuplot

observe agora a ausência de aspas, porque, você está passando um arquivo
para gnuplot o que é diferente de estar dentro do gnuplot e carregar um ar-
quivo. Você está rodando gnuplot e lhe passando um lista de comandos que é
o conteúdo do arquivo gnuplot Gnuplot02 02.gnuplot.

Abra o arquivo com um editor de textos noutro terminal enquanto você
executa “gnuplot Gnuplot02 02.gnuplot”. Entenda como se você estivesse
fazendo uma apresentação, jogando numa tela de projeção o resultado desa
operação. Inclusive sugiro que você melhore a apresentação a seu gosto incluindo
mais comandos “print” explicando melhor o assunto - equação do segundo grau.
Não se esqueça de dividir sua explanação em blocos separados pelo comando

pause -2 "aperte <enter> para continuar "

e compare com o resultado do comando
pause 5 "vou prosseguir em 5 segundos".
A diferença está em fornecer um parâmetro positivo ou negativo para pause.

Se você fornecer um número qualquer negativo, pause vai aguardar, paciente-
mente, pelo uso do <enter>. Fornecendo um número positivo, ele vai contar os
segundos que correspondem ao número. Leia e roda Gnuplot02 03.gnuplot e
sobretudo leia para verificar como difere de Gnuplot02 02.gnuplot.

Você tem, assim, dois métodos para rodar gnuplot:

• usando load quando chamar um script de dentro do gnuplot,

• chamando gnuplot e lhe passando na linha de comandos o nome do ar-
quivo que contém o script, e neste caso, sem aspas.

Leia e rode a nova versão do programa, Gnuplot02 04.gnuplot

Na próxima seção eu vou construir um tutorial sobre progressões, tanto
aritméticas como geométricas, usando gnuplot. Se você já conhecer o assunto,
lhe serve como exemplo de uso do gnuplot, se não conhecer o assunto, lhe serve
em dobro, aprende as progressões e leva o gnuplot de extra.



3 progressão aritmética com gnuplot

Ou, corrigindo o t́ıtulo, aprendendo gnuplot com as progressões aritméticas!
Escolha sua alternativa.

Rode, e depois leia, Gnuplot02 05.gnuplot e observe que estou usando um
novo comando:

system("clear");

este é um comando especial que existe em várias linguagens de programação.
Ele permite que você execute um comando da shell do sistema. Você pode rodar
outro gnuplot se digitar

system("gnuplot");

mas vejo pouca utilidade em fazê-lo, (rodar outro gnuplot). Dei o exemplo
apenas para lhe indicar o poder deste comando, e também do Linux.

Observe as aspas, no comando system. É sempre bom colocar este comando
depois do pause porque ele vai limpar a tela. Coloque um pause com o aviso
de que a tela vai ser limpa.

Faça uma leitura rápida porque vai ser mais interssante rodar o programa,
ele vai funcionar como uma apresetação, ou um tutorial sobre p.a. e você pode
rodar com o comando

gnuplot Gnuplot02 06.gnuplot

Para escrever este artigo, primeiro eu escrevi o programa que estou rodando
num terminal ao lado enquanto redijo o artigo. Estou supondo que você está
fazendo o mesmo, lendo o artigo e rodando o programa porque este artigo é um
complemento do programa (e vice-versa).

O erro que mencionei no exemplo de p.a. é consequência da forma como
gnuplot entende a divisão que vem da linguagem C, em que a divisão é “divisão
inteira”, isto quer dizer, 3

2
= 1 o quociente inteiro, do algoritmo da divisão

euclidiana na divisão de 3 por 2 e este é um dos erros comuns quando se usa
gnuplot. Com frequência eu caio nesta cilada. Se você quiser o número racional
3

2
, tem que forçar isto para gnuplot escrevendo 3.0

2
que é quando ele vai entender

que deve usar ponto flutuante.
Quando estiver definindo operações algébricas e quiser usar ponto fltuante,

multiplique por 1.0. Por exemplo, ao definir uma variável que desejo que seja
do tipo ponto flutuante, defino

a = 1.0*b:

em que estou supondo que antes foi definida b e como não tenho certeza do
seu tipo, garanto que a seja do tipo ponto flutuante multiplicando 1.0 ∗ b. No
programa usei a alternativa 3

2.0
.

Neste ponto cabe uma observação para colocar as coisas em seu devido lu-
gar. Eu não estou escrevendo um texto sobre p.a. e nem imaginando que você
queira aprender p.a. agora. Estou lhe mostrando como posso escrever um tu-
torial usando gnuplot e quero lhe repassar tecnologia. Você está vendo que o
programa escreve pequenas páginas em que se encontra uma mensagem com-
pleta. Usa uma sucessão de prints e já falei antes da chateação que é escrever
um monte de prints. Não o faça, escreva o texto e depois use os comandos
de edição para inserir prints no começo de cada nova linha, seguindo de abrir
aspas

print ¨

e inserir fechar aspas no final de cada linha. Se você estiver usando um editor
próprio para programação isto é fácil porque eles reconhecem o śımbolo de



fim de linha. Sugiro joe, vim, jed, gedit, todos podem ser instalados numa
distribuição Linux e, inclusive, gedit possivelmente já vem instalado porque ele
é o editor oficial do gnome que é a interface gráfica mais usada nas distribuições
Linux como no Debian/gnu/linux, ubuntu, mint.

Então apenas escreva o seu texto e depois formate-o para ser usado com
gnuplot quebrando as páginas com o par de comandos pause, system. Com
esta técnica você pode pode usar o gnuplot para fazer apresentações entreme-
ando texto e gráficos. Por exemplo uma apresentação de dados estat́ısticos,
como eu vou mostrar em outro artigo.

E para deixar duas linhas de texto no centro da página, eu montei a página
com as duas linhas de texto e preenchi antes e depois com

\nprint \n
confira, lendo o programa, como foi que eu fiz, e usei o comando de fim de linha
\n na busca-e-troca do fim de linha.

No próximo artigo eu vou discutir progressões geométricas como motivação
do uso do gnuplot.
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