
Open Office 1.1.1.

Taulukkolaskenta

Taulukkolaskentaa voi käyttää matemaattiseten kaavioiden tai vaikka laskutuspohjien luomiseen.
Open Officen taulukkolaskenta-ohjelma sisältää lukuisia functioita, joiden hallinta on suhteellisen
helppoa, jos osaa perusteet.

1. Perustoiminnot

Open Officen tulukkolaskennan yläpaneelista löytyvät pikapainikkeet kaikille tärkeille
toiminnoille.Niitä painamalla pääset nopeasti haluamiisi valikoihin ilman suurempaa etsimistä.

2. Taulukon rakenne

Taulukkolaskennan perusteena ovat RIVIT (vaakasuoraan), joiden numerot näkee vasemmasta
reunasta taulukkoa, sekä  SARAKKEET (pystyyn), jotka ilmaistaan kirjaimin. Yksittäinen
”laatikko” on nimeltään SOLU. Ohjelma tunnistaa tietyt solut antamalla sille arvon Sarakkeen ja
rivin mukaan (Esim. C17). 

Klikkaamalla solun kohdalla pääsemme kirjoittamaan sen sisään. Soluun voi kirjoittaa ihan
vapaasti. Soluja voi myös valita monia kerralla ”maalaamalla” ne vetämällä hiirellä näppäin
pohjassa. 

Sarakkeiden leveyttä voi muuttaa laittamalla hiiren kursorin kahden sarakkeen kirjaimen väliin.
(Kursori muuttuu tuolloin 2-suuntaiseksi nuoleksi.) Sitten voit hiiren nappi pohjassa kaventaa tai
leventää saraketta mielesi mukaan.

Voit myös valita koko rivin tai sarakkeen yksinkertaisesti klikkaamalla rivin numeroa tai sarakkeen
kirjainta.



3. Taulukon muokkaamnen
Taulukkoa tehdessä kannattaa ottaa huomioon, mihin tarkoitukseen se on, ja miettiä mikä olisi
älykköin tapa tehdä se.

Taulukkoa on helppo muokata haluamakseen. Maalaa hiiren kursorilla haluamasi alue ja paina
sitten oikeata hiiren painiketta. Eteesi aukeaa pieni ikkuna, valitsemalla ”Muotoile Solut” pääset
”Solun Määritteet” -ikkunaan, josta voit muokata mm. Taulukon taustaväriä, reunoja, kirjasinta ja
lukujen muotoiluja.

Taulukon taustaväreillä voit tehdä selkeitä taustoja
kaavoillesi. Esim laskutuspohjien ulkoasusta saa

helposti ”virallisen” näköisen.



4. Laskentakaavat

Yhteenlasku
Laskentakaavoja on helppoa kasata. Ensin kirjoitat valmiiksi taulukkoon haluamasi luvut oikeille
paikoilleen soluihin. Sitten valitset solun, johon haluat lukujen arvon tulevan. 

Esim.

Tässä taulukossa on neljä lukua, jotka ohjelma sitten laskee yhteen ”SUMMA” -kohtaan. 

Taulukko tehdään seuraavasti: 

1.  Kirjoita luvut eri soluihin.

2. Valitse solu, johon haluat summan tulevan. Tämän solun täytyy olla samalla rivillä.

3. Klikkaa Summa-painiketta yläpaneelista ja paina Enteriä näppäimistöltä. Ohjelma näyttää, minkä
solujen summan se laskee merkitsemällä ne sinisellä kehyksellä. 

4. Nyt voit testata taulukkoasi vaihtamalla lukuarvoja LUKU -kohdissa. Paina aina enteriä kun olet
vaihtanut luvun. Summa-arvo muuttuu aina kun vaihdat lukua.

Taulukko voi sisältää desimaalilukuja

Yhteenlaskettavien solujen ei tarvitse
välttämättä olla samalla rivillä. Voit vapaasti

valita solut, jotka lasket yhteen.



Kertolasku
Kertolaskun tekeminen taulukkoon toimii pitkälle samalla tavalla kuin yhteenlasku. 

1. Kirjoita luvut eri soluihin.

2. Valitse solu, johon haluat summan tulevan. Tämän solun täytyy olla samalla rivillä.

3. Paina yläpaneelista ”Funktion lisääminen” -painiketta tai valitse ylävalikosta Lisää -> Funktio.

Pikanäppäin Funktio-ikkunaan on Ctrl + F2.

4. Valitse ikkunasta Funktio -kohdasta TULO-teksti. Paina Seuraava -painiketta.

5. Klikkaa Luku1 -kohdassa valkoiselle tekstipohjalle -> Klikkaa ensimmäisen lukusi solua, jonka
haluat mukaan yhtälöön. -> klikkaa Luku2 -kohtaa ja valitse toinen solu. -> Toista tämä kunnes
kaikki numerot ovat mukana yhtälössä.-> Paina OK.

6. Nyt taulukkolaskenta Laskee haluamaasi soluun lukujen tulon.

7. Voit testata yhtälöäsi vaihtamalla lukuja soluissa. Tulon tulisi muuttua.

Voit testata eri funktioita samalla tavalla. Toista kohdat 1-3 normaalisti, mutta valitse jokin eri
funktio kohdassa 4. Jatka sitten loppuun ja taulukko laskee haluamasi funktion.


