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Darbas su skaičiuoklėmis programa MS Excel
1.

Pagrindinės skaičiuoklės sąvokos.
1.1.

Microsoft Excel programos paleidimas.

Microsoft Execel (toliau MS Excel) programą galima paleisti keliais būdais:
Naudojant paleisties meniu: Start → Programs → Microsoft Excel. (1 pav.)

1 pav. MS Excel paleidimas naudojant paleisties meniu

Spragtelėjus darbalaukyje ar uţduočių juostuoje (Taskbar) esančią MS Excel
piktogramą (2 pav).

2 pav. MS Excel piktograma

Spragtelėjus jau sukurtą MS Excel dokumentą (3 pav.).

3 pav. Sukurto MS Excel dokumento programa

Apie sėkmingą programos paleidimą informuoja dokumento langas, vadinamas darbo knyga.
(5 pav.). Kiekviena darbo knyga gali turėti daug daug lapų (sheets). Vienoje knygoje gali būti
dviejų tipų lapai – darbo lapai (worksheet) ir diagramos lapai (chart sheet).
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Programos darbo lango elementai, jų valdymas.

1.2.

Atšaukties mygtukas
Vardo
langelis

Programos lango
mygtukai

Antraštės juosta

Įvesties mygtukas

Meniu juosta

Funkcijos įdėties mygtukas

Darbo knygos
mygtukai
B2

Standartinė priemonių juosta

Aktyviojo narvelio koordinatės

Formuotės priemonių juosta

Įterpties ţymėklis

Formulės eilutė
Aktyvus narvelis

Darbo lapų auselės

Būsenos juosta

Slinkties juostos

4 pav. MS Excel programos langas

MS Excel darbo lapas yra lentelė, sudaryta iš narvelių. Kurie yra išdėstyti 65536 eilutėmis ir
256 stulpeliais. Lentelės eilutės numeruojamos skaičiais (1, 2, 3 ir t.t.), stulpeliai – raidėmis (A, B,
ir t.t.). Pasibaigus lotynų abėcėlei, stulpeliai ţymimi dvigubomis raidėmis (AA, AB, AC ir t.t.).
Nrvelio koordinatės nusakomos stulpelio raide ir eilutės numeriu: A1, D15, Z32.
Skaičiuoklės langas yra tipinis Windows terpės langas, todėl jam gali būti taikomos visos
tipinės langų tvarkymo operacijos: suskleidimas, išskleidimas, matmenų keitimas, vilkimas į kitą
vietą, uţvėrimas (uţdarymas).
Programos MS Excel darbo langas yra sudarytas iš tam tikrų elementų (4 pav.):
Antraštės juostos. Čia yra redaguojamo dokumento vardas, lango dydţio
keitimo bei uţvėrimo mygtukai. Jei yra kuriamas naujas dokumentas – tai būsimajai
bylai yra suteikiamas vardas BookN – kur N – naujo dokumento eilės numeris. Jei
dokumentas jau buvo išsaugotas antraštės juostoje yra rodomas sukurto dokumento
pavadinimas.
Meniu juostos. Meniu elementų paskirtį nurodo jų pavadinimai, pavyzdţiui:
File – veiksmai su bylomis, Edit – redagavimo veiksmai, Format – formatavimo
veiksmai ir pan.
Viena ar kelios įrankių juostos.
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Formulės eilutė.
Slinkties juostos.
Būsenos juosta. (5 pav.)Tai sritis darbo lango pačioje. Čia rodoma
informacija apie atliekamus komandas ar darbo srities būseną. Uţrašas CAPS rodo
kad ijungtos didţiosios raidės, NUM – ijungta skaitmenų klaviatūra, OVR – ijungtas
įterpimo rėţimas.

NUM

OVR

5 pav. Būsenos juosta

Įrankių juostas galima pridėti ir nuimti naudojant meniu View → Toolbars. (6 pav.)

6 pav. Įrankių juostos
Pasirinkus View → Toolbars → Customize kortelėje Commands kiekvieną įrankių juostą
galima papildyti reikiamais įrankiais. Commands kortelėje įrankiai yra sugrupuoti į sąrašus. Bet
kurį iš ten esančių įrankių galima nuvilkti į įrankių juostą (su kairiu pelės klavišu). (7 pav.).
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7 pav. Kortelė Commands

1.3.

Pagrindinių programos nuostatų keitimas.

Kaip ir kiekviebą programa taip pat ir MS Exceli galima pritaikyti savo poreikiams. Tai
daroma keičiant jo parametrų reikšmes, kurios parenkamos atvėrus pagrindinio meniu komandos
Tools → Options lango koretelėse. Paprastai dauguma parametrų būna parinkti ir pritaikyti
daugelio vartotojų poreikiams. Čia aptarsime tik keletas parametrų nustatymų.

7 a pav. Kortelė View
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Kortelėje View galima pasirinkti kas bus rodoma atvėrus programos langą. Show dalyje
pasirenkame ar bus rodoma formulės eilutė (Formula bar), būsenos juosta (Status bar) ir kitos.
Svarbis šios kortelės dalis yra Windows options:
Page breaks – rodomos puslapio paraštės;
Formulas – vietoj skaičiavimo rezultatų rodomos formulės;
Gridlines – rodomi narvelių rėmeliai;
Row & column header – rodomos eilučių ir stulpelių antraštės;
Outline symbol – rodomi kontūriniai simboliai;
Zero values – rodomos rezultato nulinės reikšmės;
Horizontal scroll bar – rodoma horizontali slinkties juosta;
Vertical scroll bar – rodoma vertikali slinkties juosta;
Sheet tabs – rodomos darbo lapų (Sheets) auselės.
Kortelėje Save galima pasirinkti kas kiek laiko bus automatiškai išsaugomas dokumentas.
Kitose kortelėse kiti parametrai.
1.4.

Dokumento vaizdavimas programos lange, vaizdo mastelis.

Darbo knygos lapas ekrane gali būti rodomas keliais skirtingais būdais. Skirtingi rodiniai,
parenkami per View meniu:
Normal - paprastas maketas, rodomas yprasta lentelė;
Page Break Preview – lentelė yra suskaidoma į puslapius.
Padidinti ar sumaţinti redaguojamo dokumento vaizdą galima meniu komanda View → Zoom
(8 pav.).

8 pav. Dokumento vaizdo mastelis

Dokumento vaidzo mastelį taip pat galima pasirinkti standartinės (Standard) priemonių
juostos mygtuku Zoom (9 pav.).
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9 pav. Mygtukas Zoom

1.5.

Žinynas.

Kilus darbo su MS Excel problemoms, galima pasinaudoti ţinynu meniu Help (10 pav.).
Naudojamos trys pagrindinės ţinyno informacijos pateikimo priemonės:
Atsakant į vartotojo pateiktą klausimą;
Paaiškinant vartotojo pasirinktos priemonės paskirtį;
Paaiškinimų ieškant internete.

10 pav. MS Word Ţinynas

Vartotojo pateikiamiems klausimams skirta uţklausos forma iškviečiam klavišu <F1> arba
priemonių juostos mygtuku

, arba meniu Help komanda Microsoft Excel Help.

Vartotojui gali būti paaiškinama ir konkrečios priemonės paskirtis. Prie kai kurių Word
elementų, kortelių yra mygtukas

. Paspaudus jį taip pat pateikiama informaciją apie naudojamą

priemonę.
Pasirinkus Help → Microsoft Online informacija pateikiama internete.

Užduotys:
1. Įterpkite papildomą įrankių juostą Tables and borders. Ją padėkite dešiniajame
programos lange.
2. Formatavimo juostą papildykite mygtukais pasuktas tekstas aukštyn, tekstas raš0mas
kampu pagal laikrodţio rodyklę.
3. Palyginkite dokumento vaizdavimo reţimus.
4. Nustatykite automatinio dokumento įrašymo intervalą 2 min.
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2.

Darbas su darbo knygomis, lapais, blokais narvelais
2.1.

Narvelio ar narvelių grupės, darbo knygos išrinkimas

Kuriant naują dokumentą reikia įvesti simbolius, formules ir pan. Į skaičiuoklės narvelį galima
ivesti dviejų tipų duomenis: konstantas ir formules. Konstantos skirstomos į tris grupes:
Skaitinės reikšmės (Numeric Values) – 1, 1.14;
Tekstas (Text Values) – „Namo sąmata“;
Datos ir laiko (Date and Time) – 2006.05.12
Formulės sudaromos skaičiavimams atlikti su darbo lapo duomenimis. Formulė visada
prasideda lygybės ţenklu (=).
Konstantos ir formulės yra įvedamos išrinktuose narveliuose. Baigus vesti rekia patvirtinti
mygtuku <Enter>, arba įvesties mygtuku
mygtumu

. Atsisakyti surinkto teksto galima klavišu <Esc> arba

.

Norėdami išrinkti (11 pav.):
Narveli – spraktelkite langelyje; šis narvelis bus išskirtas rėmeliu, jo
koordinatės atsiras vardo langelyje, o turinys formulės eilutėje.
Gretimų narvelių blokas – spragtelkite kampinį langelį; jo koordinatės atsiras
funkcijųjuostos kairėje, o turinys - formulės eilutėje. Po to, tebelaikydami nuspaustą
pelės klavišą, braukite srities įstriţaine iki kito kampo.
Kelis gretimus narvelius galima išrinkti galima ir kitu būdu. Spraktelkite
kampiniame langelyje, po to nuspauskite klavišą <Shift> ir jį laikydami spraktelėkite
priešingame ţymimos srites narvelyje.
Negretimų narvelių blokus galimam išrinkti laikanta nuspausta <Ctrl>
klavišą ir ţymint reikiamus narvelius.
Vieną

eilutę

–

spragtelkite

langelį

su

eilutės

numeriu

eilučių

numeriųstulpelyje (kairysis stulpelis), arba klaviatūra nuspaudus <Shift> +
<Tarpas>. Laikydami nuspaustą klavišą<Ctrl> ar <Shift>, galite paţymėti kelias
eilutes.
Vieną stulpelį – spragtelkite langelįsu stulpelio raidiniu ţymėjimu
(viršutinioji eilutė); arba klaviatūra nuspaudus <Ctrl> + <Tarpas>. laikydami
nuspaustą klavišą <Ctrl> ar <Shift>, galite paţymėti kelis stulpelius
Visa lentelė paţymima paspaudus <Ctrl> + <A>.
Keli darbo knygos lapai paţymimi spraktelint juos pele laikant nuspausta
<Crtl> mygtuką (išrinkti jie pašviesėja).
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11 pav. Narvelių ir darbo lapų išrinkimas

Įterpiant naujus simbolius atkreipkite į būsenos juostoje (Status bar) esantį indikatorių OVR.
Jei jis neryškus – nustatytas simbolių keitimo reţimas, jei jis ryškus nustatytas simbolių įterpimo
reţimas. Šį reţimą galima pakeisti klaviatūros klavišu <Insert>.
2.2.

Eilučių, stulpelių ir darbo lapų įterpimas

Norint įterpti eilutę reikia paţymėti narvelį eilutėje virš kurios norite iterpti.
Spraktelėkite meniu Inset → Rows arba,
Spraktelėkite dešiniuoju pelės kalvišu, kontekstiniame meniu pasirinkite
Insert → Entire row.
Taip pat galima įterpti ir stulpelį. Reikia išsirinkti narvelį po kurio norite įterpti stulpelį.
Spraktelėkite meniu Inset → Columns arba,
Spraktelėkite dešiniuoju pelės kalvišu, kontekstiniame meniu pasirinkite
Insert → Entire column.
Paţymėjus kelias eilutes ar stulpelius, prieš juos bus įterpta tiek naujų eilučiu ar stulpelių, kiek
buvo paţymėta.
Jei reikia įterpti kelias eilutes ar stulpelius, paţymėkite jų tiek, kiek reikia įterpti, ir toliau
darykite taip, kaip aukščiau parašyta
2.3.

Eilučių, stulpelių ir darbo lapų šalinims

Jei riekia pašalinti nereikalingas eilutes arba stulpelius, paţymėkite jų tiek kiek norite šalinti
ir:
Spraktelėkite meniu Edit → Delete,
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Spraktelėkite dešiniuoju pelės kalvišu, kontekstiniame meniu pasirinkite
Delete.
2.4.

Stuleplių pločio ir eilučių aukščio keitimas

Sukūrus naują lentelę, kiekvieno stulpelio plotis yra standartinis. Jeigu reikia įrašyti teksto
daugiau, negu yra yra stulpelio pločio, tai netilpęs tekstas uţima dalį šalia esančio narvelio. O
įvedus tekstą ar skaičius į ši narvelį kairiau esantis netelpantis tekstas nesimatys. Įvedus skaičius ar
datą į per siaurą narvelį atsiras toks uţrašas ######, rodantis, kad stulpelis per siauras.
Stulpelio ploti ir eilutės aukšti galima keisti pelės pagalba. Nuveskite pelės ţymeklį ant
stulpelio (arba eilučių) antrščių juostos ties dviejų stulpelių (eilučių) susikirtimo linija ir atsiraduse
rodyklę pastumkite norima kriptymi.
Jei norite tiklsiai nustatyti eilutės aukštį, pasirinkite meniu punktą Format → Row:
Eilutės aukštis (atsiradusiame laukelyje įrašykite skaičių)
Eilutės aukšti priderinti prie įvestų duomenų
Eilutę paslėpti
Paslėptą parodyti
12 pav. Eilučių aukščio nustatymas

Norėdami pakeisti stulpelio plotį, pasirinkite meniu punktą Format → Column:
Stulpelio plotis
Stulpelio ploti priderinti prie ivestu duomenų
Stulpeli paslėpti
Paslėptą parodyti
Standartinio stulpelio pločio nustatymas
13 pav. Stulpelių aukščio nustatymas

Dialogo langeliuose aukštis ir plotis yra nurodomas punktais (1 punktas lygus maţdaug 0,4
mm, standartinio 10 punktų dydţio, vieno simbolio plotis 2 mm).

2.5.

Veiksmų atšaukimas ir jų pakartotinis atlikimas

Įvedant bei tvarkant duomenis tenka taisyti padarytas klaidas. Pereiti į narvelio duomenų
redagavimo rėţimą galima: paspaudus kalviatūros klavišą <F2>, du kartus sparktelėjus pele
redaguojamame nervelyje, spraktelėti pele formulės eilutėje. Tačiau viską įvedant bei formatuojant
išnaujo atima daug laiko. Daţniausiai tai geriau daryti būyų anuliuojant paskutinius veiksmus.
Veiksmų atšaukimas:
Norėdami anuliuoti paskutinį veiksmą spustelėkite mygtuką Undo
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Norėdami anuliuoti vienu metu keletą veiksmų spustelėkitr rodiklėlę prie
mygtuko Undo (14 pav.) MS Excel anuliuos pasirinktą veiksmą ir visus po to
atliktus veiskmus.

14 pav. Keletos veiksmų anuliavimas

Jei apsigalvojote arba perdaug veiksmų atšaukėte spustelekite mygtuką Redo
rodyklyte ir pasirinkite kurie veiksmai turi būti atstatyti.

arba

Norint kopijuoti ar perkelti prieš tai reikia pasiţymėti teksto fragmentą su kuriuo norite atlikti
veiksmą. Paţymėto teksto fragmento kopija yra padaroma pasirinkus meniu Edit → Copy ar
priemonių
2.6.

Eilučių ar stulpelių antraščių užšaldymas

Tvarkant dideles lenteles, daţnai norime, kad jų antraštės ar pirmieji stulpeliai būtų visą laiką
matomi. Jei norite kad būtų visą laiką matoma antraštė, paţymėkite po ja esančią eilutę ir psirinkite
meniu punktą Window →Freeze Panes (15 pav.).

15 pav. Eilutės uţšaldymas
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2.7.

Darbo lapo įterpimas, dubliavimas, pervardijimas, naikinimas

Darbo lapą galima iterpti keliais būdais reikai išsirinkti drbo lapą prieš kurį norite įterpti naują
darbo lapą.
Spraktelėkite meniu Inset → Worksheet arba,
Spraktelėkite

dešiniuoju

pelės

klavišu

ant

darbo

labo

auselės

ir

kontekstiniame meniu (16 pav.) pasirinkite Insert → Worksheet.
Iterpti darbo lapą
Naikinti darbo lapą
Pervardinti darbo lapą
Perkelti arba kopijuoti
Paţymeti visus
Auselės spalva

16 pav. Eilutės uţšaldymas

17 pav. Eilutės uţšaldymas

Darbo lapą galima perkelti arba nukopijuoti į kitą darbo knygą, tik dalyje To book (17 pav.)
reikia pasirinkti norimą darbo knygą. Darbo lapą galima taip pat perkelti toje pačioje darbo knygoje
nurodţius po kuriuo darbo lapu jis turi būt Before sheet: (17 pav.), langelyje Creat copy uţdėjus
varnelę bus padaryta darbo lapo kopija.

Užduotys:
1. Įterpkite naują eilutę ,stulpelį ir darbo lapą.
2. Eilutės ploti padarykite 10 pt. o stulpelio plotį 22 pt.
3. Uţrakinkite lentelės antraštę.
4. Paţymėkite narvelius kaip parodyta 11 pav.
5. Perkelkite 1 darbo lapą į galą.

13

3.

Darbo lapo formavimas
3.1.

Formatų paskirtis

Skaičiuoklė MS Excel leidţia vartoti įvairias teksto, bei rėmelių tvarkymo priemones. Darbo
lapo formatus tvarkyti nėra sunku – reikia reikia tik paţymėti narvelį ar bloką ir pasirinkti tinkamą
meniu Format komanda. Daţniausiai keičiamiems formatams tvarkyti yra sukurtos papildomos
priemonės, kurios yra Formuoties priemonių juostoje (18 pav.). Norint formatuoti narveliuose
esanti šriftą reikia pasirinkti meniu Format → Cells → Font kortelę (19 pav.). Skaičiaus formato
keitimą galėsite atlikti Format → Cells → Number kortelėje (20 pav.)

Sulieti narvelius ir centruoti paţymėtame bloke
Šriftų
pavadinimų
sąrašas

Išdėstyti narvelio dešinėje
Išdėstyti narvelio centre

Suteikti valiutos formatą
Suteikti procentų formatą

Išdėstyti narvelio kairėje

Šriftų dydţių sarašas
Pastorintas šriftas
Pasvirasis šriftas
Pabrauktasis šriftas

Suformuotos trupmeninės dalies įterpimas

Padidinti trupmeninių pozicijų skaičių
Sumaţinti trupmeninių pozicijų skaičių
Sumaţinti įtrauką

Šrifto
spalvos
suteikimo
skydelis

Padidinti įtrauką
Atveriamasis kraštinių braiţymo skydelis

Narvelių
spalvinimo
skydelis

18 pav. Formuoties priemonių juosta

Šrifto
pasirinkimas

Šrifto stilius
Šrifto dydis

Pabraukimo
būdų sąrašas

Efektų ţymejimo langelai:
perbraukimo

Šrifto spalva

Viršutinio indekso
Apatinio indekso

Pasirinkimų
perţiūra

19 pav. Šrifto formatavimas
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Duomenų formatų tipai:
Bendras

Nurodomas
trumpeninių
pozicijų skaičius

Skaičių
Pinigų
Skaičiavimų
Datos

Atskiria tašku
tukstančius nuo
šimtų

Laiko
Procentinis
Trupmeninis
Eksponentinis
Teksto
Specialus
Vartotojo nustatytas

Kaip bus rodomi
neigiami skaičiai

20 pav. Skaičiaus formatavimas

Redaguojant lentelę daţnai reikia sutalpinti duomenis į tam tikrus narvelius, juos pakreipti
išlygiuoti ir t.t. Tai patogiausia yra atlikti naudojantis meniu Format → Cells → Alignment kortele
(21 pav.). Įrėminti duotus duomenis galima meniu Format → Cells → Border kortelės pagalba (22
pav.), nuspalvinti narvelius Format → Cells → Paterns kortele.
Šiame išskliedţiamame sąraše
nurodomas teksto išdėstymo
horizontalia kryptimi būdas
Teksto orentacija

Šiame sąraše nurodomas
teksto išdėstymo vertikalia
kryptimi būdas

Sukant kampu
Tekstas rašomas
vertikaliai

Narvelio tekstas
skaidomas į eilutes
Ekrane matomo teksto
dydis sumaţinamas,
kad tilptų į stulpelį

Nurodant kampą

Keli paţymėti narveliai
suliejami į vieną

Įtraukos dydis simboliais

21 pav. Teksto padėtis narvelyje
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Linijos stilius

Bloko kraštinių
nustatymo mygtumai

Linijos vietos
mygtukai
Linijos spalva

Kraštinių perţiūros
langas

22 pav. Narvelio kraštinės

Užduotys:
1. Sukurkite šias lenteles:
1
11

20

2

300

33
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prekė
A4 formato popierius
Klijų pieštukai
CD plokštelės, 700
MB

Vardas Pvardenis

100
200

40

333

3

30

22

222

111

Kiekis

vnt. kaina

5
10

12,30 Lt
13,55 Lt

200

0,86 Lt

atlikomo laikas 11

30
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4.

Darbas su duomenimis
Automatinis užpildymas ir duomenų sekos

4.1.

Surinkinėti duomenų sekas dideliuose dokumentuose yra nuobodu, nors jos ir sudaromos
pagal labai paprastą algoritmą. Be to galima pridaryti atsitiktinių klaidų. MS Excel programa čia
palengvina su savo galimybėmis kurti šias sekas automatiškai. Seka galima sukurti tik tada kai
uţtenka duomenų. Sekas galima kūrti pagal vieną sekos narį ir pagal kelis.
Paţymime
sekos pradţią

Velkame uţpildo
rankenėlę

Gautas sekos
rezultatas

Jei rezultatas
netenkina naudokites
intelektualiaja ţyme

Uţpildo
rankelnėle
Uţpildyti be formatavimo
Tik formatavimo uţpildymas
Uţpildymo seka
Kopijuoti langelius

Aiškinamoji
kortelė rodanti
paskutinę
sekos reikšmę

Intelektualioji
ţymė

23 pav. Duomenų sekos kūrimas
Automatišką seka galima sukurti:
Reikia surinkti sekos pradţią, tai gali būti: bet koks skaičius, data, mėnesio ar
savaitės dienos pavadinimas, bet kokios konstantos keliuose gretimuose narveliuose.
Paţymėti sekos pradţią.
Nutaikyti pelės ţymeklį į uţpildo rankenėlę – ţymeklis įgis juodo kryţelio
formą.
Vilkite rankenėlę iki sekos galo. Velkant aiškinamoji kortelė rodys
paskutinės sekos nario reikšmę.
Jei rezultatas ne toks kurio norėjote, atverkite intelektualinės ţymės meniu ir
pasirinkite reikiamą komandą.

4.2.

Duomenų rikiavimas

Reikalingus duomenis greičiau surasite ir apdoroti, jei įvairių duomenų rinkinių įrašus
sutvarkysime (surikiuosime) pagal tam tikrus kriterijus. Daţniausiai vienas ar keli eilučių stulpeliai
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pasirenkami tvarkymo kriterijumi, kuris vadinamas rikiavimo raktu (key). Pagal jį didėjimo ar
maţėjimo tvarka surikiuojamos kitos duomenų rinkinių eilutės.
MS Excel programoje pasirinkus meniu Data → Sort, duomenų rinkiniu galima surikiuoti
įvairiai.
Rikiavimo tvarka:
Didėjimo tvarka

Pirmojo rakto
stulpelio pavadinimas

Maţėjimo tvarka

Antrojo rakto
stulpelio pavadinimas
Trečiojo rakto
stulpelio pavadinimas

Rikiuojant įtraukti
antraštės eilutę
Rikiuojant neįtraukti
antraštės eilutę

Papildomos rikiavimo
nuostatos

24 pav. Duomenų rikiavimas

Duomenis rikiuoti galima ne tik pagal eilutes bet ir pagal stulpelius. Reikia tik pakeisti
rikiavimo nuostatas (25 pav.).

Rikiavimo
parametrai

Rikiuoti iš kairės
į dešinę

25 pav. Duomenų rikiavimas papildomos nuostatos

4.3.

Informacijos paieška ir pakeitimas

Sukūrus labai didelį darbo lapą, kuriame reikia rasti narvelį su specifine informacija kuri gali
būti narvelyje kaip tektas ar kaip formulės kintamasis, nėra paprasta. Pasirinkus komanda Edit →
Find galite rasti bet kokia informaciją. Naujesnėse MS Excel versijose papildomai galite rasti
narveliams parinktus formatus kartu su juose įrašyta informacija arba be jos. Vėliau pasirinkus
komandą Edit → Replace rastų narvelių turinį galite pakeisti naujais, arba jū formatus pakeisti
naujais. Šios komandos turi bendra dialogo langelį su dviem panašiomis kortelėmis. Šios komandos
yra ir kitos taikomosiose programos tačiau jų parinktys labiau pritaikytos darbo lapo atributams
nurodyti:
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Edit → Find randa bei paţymi darbo lapo narvelį ir, jei nurodėte, sudaro jų sąrašą tik su
ieškoma informacija arba tik su ieškomais formatais.
Edit → Replace ne tik randa remiamus narvelius, bet ir pakeičia juose įrašytas reikšmes arba
formatus (26 pav.).
Ką surasti
Kuo pakeisti

Atsiţvelgti į
didţiąsias ir
maţąsias raides

Kur ieškoti:
Darbo lape ar
darbo knygoje

Rasti narvelius
kuriuose yra
visa nurodyta
informacija

Eilutėse ar
stulpeliuose
Formulėse ar
reikšmėse, ar
komentaruose

Paieškos keitimo
mygtukai

Rastų reikšmių
sąrašas

Rasti 3 narveliai

26 pav. Duomenų paieška ir keitimas

4.4.

Kopijavimo veiksmai

Priklausomai nuo uţduoties ypatybių, lentelės formos, duomenų, formulių tipo ir atliekamų
veiksmų, MS Excel programa leidţia kopijuoti duomenis, formules ir formatus keliais skirtingais
būdais. Standartinėje priemonių juostoje yra priemonės pagreitinančios kopijavimo veiksmus (27
pav.).
Įklijuoti
Kopijuoti
Iškirpti

Kopijuoti
formatus

27 pav. Kopijavimo priemonės

Naudojant komanda Edit → Paste Special galima pasirinkti kas turi būti įklijuota (28 pav.).
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Visų rūšių narvelio
duomenys

Nustatyti duomenų
tikrinimo parametrai

Tie duomenys, kurie buvo
renkami formulės eilutėje
ar narvelyje

Visi duomenys
išskyrus kraštines
Stulpelių plotis

Tik narveliuose
rodomos reikšmės

Formulės ir skaičių
formatai

Narvelių formatai

Reikšmės ir skaičių
formatai

Narvelių komentarai
Kokius veiksmus reikia atlikti
su kopijuojamais duomenimis

Dauginti

Nieko
Pridėti

Dalyti

Atimti

28 pav. Specialių poţymių kopijavimas

Užduotys:
1. Sukurkite šią lentelę naudodamiesi automatinio uţpildymo intelektualiąja ţyme:
skaičiai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

mėnesiai
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

metai
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

dienos
2006.07.15
2006.07.16
2006.07.17
2006.07.18
2006.07.19
2006.07.20
2006.07.21
2006.07.22
2006.07.23
2006.07.24
2006.07.25
2006.07.26

mėnesiai
2006.06.16
2006.07.16
2006.08.16
2006.09.16
2006.10.16
2006.11.16
2006.12.16
2007.01.16
2007.02.16
2007.03.16
2007.04.16
2007.05.16

darbo
dienos
2006.06.17
2006.06.19
2006.06.20
2006.06.21
2006.06.22
2006.06.23
2006.06.26
2006.06.27
2006.06.28
2006.06.29
2006.06.30
2006.07.03

2. Naudodamiesi duomenų rikiavimu surikiuokite metus maţėjimo tvarka.
3. Visuose narveliuose esančius 2006 metus pakeiskite į 2007.
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5.

Formulės ir funkcijos
5.1.

Formulių sudarymas

Formulės yra lygtys, atliekančios skaičiavimus su reikšmėmis, įvestomis į darbo lapą.
Formulė pradedama lygybės ţenklu (=). Pavyzdţiui, formulė =7*14+25 padauginta 7 iš 14 ir prie
gauto rezultato pridėta 25. Gautas rezultatas matyti 29 pav.

29 pav. Formulė
Aritmetinių
operacijų ţenkalai

=(123,78+A6)/(12-B2)
Skaičių
konstantos

Funkcijos

=SUM(C2:C8;N2:N8)*MAX(F2:F8)

Narvelio
koordinates

Narvelių blokai

30 pav. Formulių pavyzdţiai

Formulės sudaromos (30 pav.):
Pradedamos lygybės ţenklu (=),
Jos reikšmės gali būti konstantos, koordinatės ar narvelių vardai,
Funkcijos ir operacijų ţenklai apibrėţia veiksmus kuriuos turi atlikti skaičiuoklė.
Formulėse naudojamos aritmetinės operacijos(+, - , *, /), teksto sujungimo operacijos &,
santykio operacijos (=, >, <).
Klaidos formulėse
MS Excel programa vartotojo rašytose formulėse aptikusi klaidų, apie tai informuoja
vartotoją.
Klaidų reikšmės:
#DIV/0! - dalyba iš nulio;
#N/A - nėra reikiamos informacijos;
#NAME? - funkcijoje pavartotas neleistinas kintamojo ar narvelio vardas;
#NULL! - formulė kreipiasi į nesamus narvelius;
#NUM! - klaida funkcijos argumentuose;
#REF! - ištrinti anksčiau formulėje naudoti narveliai;
#VALUE! - vietoj skaičiaus formulės panaudotame narvelyje įrašytas tekstas.
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5.2.

Funkcijos

Funkcijos – tai iš anksto sudarytos formulės, atliekančios skaičiavimus su konkrečiomis
reikšmėmis, kurios vadinamos argumentais. Funkcijos uţrašymo tvarka vadinama funkcijos
sintaksė (31 pav.). MS Excel turi daugiau kaip 300 funkcijų. Jos yra suskirstytos į grupes.
Funkcijų grupė

Pritaikymas
Paskolų bei investicinių, materialinių vertybių
nusidėvėjimo ir vertybinių popierių apskaitai.
Veiksmas su datų ir laiko reikšmėmis atlikti

Finansinės (financial)
Datos ir laiko (date & time)
Algebrinės ir trigonometrinės (match & trig)
Statistinės (statistical)
Paieškos ir kordinačių (lookup & reference)

Sumai, sandaugai ir kitiems matematiniams bei
trigonometriniams skaičiavimams atlikti
Vidurkiui, didţiausiai maţiausiai reikšmei,
dispersijai, nuokrypiui ir kt. statistikoje
naudojamiems skaičiavimams atlikti
Skaičiavimams su duomenų lentelėmis atlikti
Darbui su sąrašais ir išorinėmis duomenų
bazėmis
Teksto reikšmėms lyginti

Duomenų bazės (database)
Teksto (text)

Skaičiavimams, kurių rezultatas yra loginės
reikšmės.
Narvelių ir blokų reikšmėms tikrinti

Loginės (logical)
Informacinės (information)

Funkcijos

=SUM(C2:C8;N2:N8)*MAX(F2:F8)
Narvelių blokai,
argumentai

31 pav. Funkcijos sintaksė

5.3.

Narvelių koordinatės

Daţnai būna jog lentelėje keliose eilutėse reikia naudoti tas pačias formules, kad jų nereikėtų
surinkinėti MS Excel turi formulių dauginimo metodą. Kopijuojant narvelių turinį yra svarbios jų
koordinatės. Koordinatės yra trijų tipų
KOORDINAČIŲ TIPAS

PAVYZDYS (narvelio, bloko)

Santykinės (relarive)

A1; A1:C20

Absoliučiosios (absoliute)

$A$1; $A$1:$C$20

Mišriosios (mixed)

A$1 arba $A1; A$1:C$20 arba $A1:%C20

Formulėje paţymėto narvelio koordinatės keičiamos klavišu <F4>. Paspaudus vieną kartą,
koordinatės tampa absoliučiosios $A$1. Paspaudus du ar tris kartus – mišriomis b, $A1.
Koordinačių skirtumas matosi 32 pav..
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32 pav. Santykinės ir absoliutinės koordinatės

Kopijuojant narvelių turinį į kitą vietą, MS Excel automatiškai perstumia formulėse naudotų
narvelių santykines koordinates (koordinatės pasikeitė A2, B2, C2). Absoliučiosios koordinatės
išlieka nepakitusios ($A$1).
5.4.

Darbas su funkcijomis

Funkciją į formulę galima įterpti: surenkant klaviatūra, priemonių juostos mygtuku, ar menių
komanda Insert → Function (34 pav.). Automatinės sudėties mygtuku galima įterpti
populiariausias funkcijas (33 pav.).

33 pav. Greitas funkcijų įterpimas

Pasirinkus narvelį kuriame norite gauti rezultatą spaudţiate funkcijos įterpimo mygtuką
gaunate funkcijų pasirinkimo langą (34 pav.)
Šiame langelyje surinkite
pageidaujamo veiksmo
aprašą, papaudus GO
gausite atitikmenį

Pagrindinių funkcijų
grupės sąrašas

Funkcijų sąrašas

Pasirinktos funkcijos
sintaksė ir trumpas
jos aprašymas

34 pav. Funkcijų įterpimas
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5.5.

Pagrindinės funkcijos

SUM(...) - sumuoja skaičius, narvelius ar blokus.
Pavyzdys, =SUM ( C1:C10).
AVERAGE(...) - skaičiuoja argumentų aritmetinį vidurkį.
Pavyzdys, =AVERAGE(C1:C10).
COUNT(...) - skaičiuoja kiek skaičių yra nurodytame bloke.
Pavyzdys, =COUNT(C1:C10).
COUNTA(...) - suskaičiuoja netuščius narvelius.
Pavyzdys, =COUNTA(A1:D10).
MIN(...) - randa maţiausią reikšmę nurodytame bloke.
Pavyzdys, =MIN(A1:D10).
MAX(...) - randa didţiausią reikšmę nurodytame bloke.
Pavyzdys, =MAX(B1:B10).
IF(sąlyga; tenkinama; netenkinama) - tikrinama sąlyga, jei jos reikšmė tenkinama,
funkcija įgyja reikšmę TENKINAMA, priešingu atveju - reikšmę NETENKINAMA.
Sąlygoje turi būti santykio operacijos ţenklas: =, <, >, <=, >=, <>.
Pavyzdys, =IF(B1>5; 10; 20).
Jei B1 daugiau uţ 5, tuomet narvelyje bus įrašyta 10, priešingu atveju – 20
SUMIF(range,criteria,sum_range) – susumuoja argumentus, kurie tenkiną
nurodytą sąlygą (criteria).
Pavyzdys, =SUMIF(D1:D5;“>3“).
Išraiška >3 rodo, kad bus susumuotos reikšmės kurios didesnės uţ 3.
CAUNTIF(range,criteria) – suskaičiuojami langeliai nurodytoje srityje,
tenkinantys tam tikra kriterijų.
Pavyzdys, =CAUNIF(B1:B5;“>32“).
Jei srityje B1:B5 yra tokie skaičiai 54, 30, 31, 45, funkcija skaičiuoja kiek reikšmių
yra daugiau uţ 32 ir rezultatas yra 2.
SUMPRODUCT(array1, array2,...) – sudaugina atitinkamus komponentus iš
nurodytų masyvų ir grąţina tų sandaugų sumą.
=SUMPRODUCT(A2:B4; C2:D4) Sudaugina visus dviejų masyvų komponentus ir
gautas sandaugas sudeda: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3. (156)
5.6.

Paildomos funkcijos

VLOOKUP(ieškoma_reikšmė;lentelių_masyvas;stulpelio_rodyklės_numeris;ieš
kos_diapazonas)
Ieško reikšmės lentelių masyvo pirmajame stulpelyje ir grąţina tos pačios eilutės kitame
lentelių masyvo stulpelyje reikšmę.
Raidė „V“ pavadinime VLOOKUP reiškia „vertikaliai“. Lygindami reikšmes, esančias kairiau
reikiamų duomenų, vietoje funkcijos HLOOKUP naudokite funkciją VLOOKUP.
Pavyzdyje ieškoma kūdikiams skirtų produktų lentelės stulpelyje Prekės ID, randamos reikšmės
stulpeliuose Kaina ir Antkainis, skirtos kainoms ir bandymų sąlygoms nustatyti.
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Formulė
= VLOOKUP("DI-328"; A2:D6; 3; FALSE) * (1 +
VLOOKUP("DI-328"; A2:D6; 4; FALSE))

Aprašas (rezultatas)
Apskaičiuoja vystyklų didmeninę kainą
pridėdama prie kainos antkainio procentus
(28,96 Lt).
= (VLOOKUP("WI-989"; A2:D6; 3; FALSE) * (1 + Apskaičiuoja šluostukų kainą iš didmeninės
VLOOKUP("WI-989"; A2:D6; 4; FALSE))) * (1– kainos atimdama nurodytas nuolaidas (5,73
20%)
Lt).
= IF(VLOOKUP(A2; A2:D6; 3; FALSE) >= 20;
Jei prekės kaina didesnė arba lygi 20,00 Lt,
"Antkainis " & 100 * VLOOKUP(A2, A2:D6, 4,
formulė rodo eilutę "Antkainis nn%", jei
FALSE) &"%", "Kaina maţesnė uţ 20,00 Lt")
kaina maţesnė – rodo eilutę „Kaina maţesnė
uţ 20,00 Lt“ (antkainis 30%).
= IF(VLOOKUP(A3; A2:D6; 3; FALSE) >= 20;
Jei prekės kaina didesnė arba lygi 20,00 Lt,
"Antkainis: " & 100 * VLOOKUP(A3; A2:D6; 4;
rodo eilutę „Antkainis nn%“, jei kaina
FALSE) &"%"; "Kaina " & VLOOKUP(A3; A2:D6; maţesnė – rodo eilutę „Kaina n.nn Lt“
3; FALSE)&" Lt")
(Kaina 3,56 Lt).
HLOOKUP(ieškoma_reikšmė,lentelės_masyvas,eilutės_indekso_nr,paieškos_diapa
zonas)
Ieško reikšmės viršutinėje lentelės ar reikšmių masyvo eilutėje ir po to grąţina reikšmę tame
pačiame stulpelyje iš eilutės, kurią nurodėte lentelėje arba masyve. Funkciją HLOOKUP naudokite,
kai palyginamos reikšmės yra viršutinėje duomenų lentelės eilutėje, o jūs norite ieškoti nurodytame
ţemiau esančių eilučių skaičiuje. Funkciją VLOOKUP naudokite, kai palyginamos reikšmės yra
stulpelyje į kairę nuo norimų surasti duomenų.

Formulė
=HLOOKUP("Ašys";A1:C4;2;TRUE)
=HLOOKUP("Guoliai";A1:C4;3;FALSE)
=HLOOKUP("B";A1:C4;3;TRUE)

Aprašas (rezultatas)
1 eilutėje ieško reikšmės Ašys ir grąţina reikšmę iš 2
eilutės, esančią tame pačiame stulpelyje. (4)
1 eilutėje ieško reikšmės Guoliai ir grąţina reikšmę
iš 3 eilutės, esančią tame pačiame stulpelyje. (7)
1 eilutėje ieško reikšmės B ir grąţina reikšmę iš 3
eilutės, esančią tame pačiame stulpelyje. Kadangi
reikšmė B nėra tikslus atitikmuo, yra naudojama kita
iš eilės didţiausia reikšmė, kuri yra maţesnė uţ B:
Ašys. (5)
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=HLOOKUP("Varţtai";A1:C4;4)

1 eilutėje ieško reikšmės Varţtai ir grąţina reikšmę
iš 4 eilutės, esančią tame pačiame stulpelyje. (11)
=HLOOKUP(3;{1,2,3;"a","b","c";"d","e","f" Pirmoje masyvo konstantos 1 eilutėje ieško reikšmės
};2;TRUE)
3 ir grąţina reikšmę iš 2 eilutės tame pačiame
stulpelyje. (c)

5.7.

Datos ir laiko funkcijos

Datą ir laiką MS Excel gali atvaizduoti įvairiais formatais, bet visada viduje saugo realių
skaičių pavidalu. Tai leidţia su DATE funkcija atlikti veiksmus su datomis, o TIME funkcija
naudojame kai atliekame veiksmus su valandomis ir minutėmis.
DATE(metai,mėnuo,diena) – Grąţina nuoseklų sekos skaičių, vaizduojantį konkrečią datą.
Jei prieš įvedant funkciją langelio formatas buvo General, rezultatas bus formatuotas kaip
data.
DATEVALUE(datos_tekstas) – Grąţina datos, nurodomos datos_tekstu, sekos skaičių.
Funkciją DATEVALUE naudokite, jei tekstu nurodytą datą reikia konvertuoti į sekos skaičių.
Pvz. =DATEVALUE("8/22/2008") rezultatas bus 39682.
EDATE(pradžios_data,mėnesiai) – Grąţina datos, kuri nurodo mėnesių prieš arba po tam
tikros datos skaičių, eilės numerį (pradţios_data). Naudokite EDATE, norėdami apskaičiuoti
termino suėjimo datas ar termino datas, kurios sutampa su išleidimo data.
Pvz. =EDATE(2007-02-24;2) rezultatas bus data + du mėnesiai po pateiktos datos (2008 kovo
2).
EOMONTH(pradžios_data,mėnesiai) – Grąţina paskutinės mėnesio dienos serijos
numerį, kuris yra mėnesių prieš arba po pradţios_datos eilės numeris. Naudokite EOMONTH,
norėdami apskaičiuoti termino suėjimo datas ar termino datas, kurios sutampa su paskutine
mėnesio diena.
Pvz. =EOMONTH(2008-01-01;-3) rezultats bus paskutiės mėnesio dienos data - trys mėnesiai
prieš viršuje pateiktą datą (2007 spalio 31).
NETWORKDAYS(pradžios_data,pabaigos_data,šventės) – Grąţina darbo dienų skaičių
tarp pradţios_datos ir pabaigos_datos. Darbo dienomis nelaikomi savaitgaliai ir švenčių
dienos. Naudokite NETWORKDAYS norėdami apskaičiuoti darbuotojų naudingumą, kuris
sukaupiamas per tam tikro termino dirbtų dienų skaičių.
Pvz.
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Formulė
=NETWORKDAYS(A2;A3)
=NETWORKDAYS(A2;A3;A4)

=NETWORKDAYS(A2;A3;A4:A6)

5.8.

Aprašas (rezultatas)
Darbo dienų skaičius tarp aukščiau nurodytų
pradţios ir pabaigos datų (108)
Darbo dienų skaičius tarp aukščiau nurodytų
pradţios ir pabaigos dienų, neįskaitant pirmos
šventės (107)
Darbo dienų skaičius tarp aukščiau nurodytų
pradţios ir pabaigos dienų, neįskaitant visų aukščiau
pateiktų švesnčių (105)

A1 nuorodos stilius

Naudojant šį stilių, raidėmis ţymimi stulpeliai (nuo A iki IV, išviso 256 stulpeliai), o skaičiais
ţymimos eilutės (nuo 1 iki 65536). Šios raidės ir skaičiai yra vadinami eilučių ir stulpelių
antraštėmis.
Norėdami nurodyti langelį, įveskite stulpelio raidę ir po jos – eilutės numerį. Pavyzdţiui,
nuoroda D10 nurodo langelį D stulpelio ir 10 eilutės susikirtime.
Jei reikia nurodyti gretimų langelių grupę, naudojame diapazono nuorodą, kurią sudaro
kraštinių langelių nuorodos, atskirtos dvitaškiu. Pavyzdţiui, nuoroda D10:D12 nurodo D stulpelio
langelius, esančius 10-12 eilutėse.
5.9.

R1C1 nuorodos stilius

Galima naudoti ir tokį nuorodos stilių, kai darbo lape sunumeruojamos ir eilutės, ir stulpeliai.
R1C1 nuorodos stilius yra parankus eilučių ir stulpelių pozicijoms makrokomandose apskaičiuoti
Naudojant R1C1 stilių, langelio vieta nurodoma taip: rašomas simbolis „R“, po kurio eina eilutės
numeris, po to – simbolis „C", po kurio nurodomas stulpelio numeris. Pavyzdţiui, nuoroda
Reikšmė

Nuoroda
R[-1]

Sąlyginė nuoroda į langelį aukščiau esančioje eilutėje tame pačiame stulpelyje

R[-3]C

Sąlyginė nuoroda į langelį trimis eilutėmis aukščiau tame pačiame stulpelyje

R[2]C[3]

Sąlyginė nuoroda į langelį dviem eilutėmis ţemiau ir trimis stulpeliais į dešinę

R2C2

Absoliuti nuoroda į langelį antrojoje eilutėje ir antrajame stulpelyje

R[-1]

Sąlyginė nuoroda į visą eilutę virš aktyvaus langelio

R

Absoliuti nuoroda įdabartinę eilutę

5.10.

Trimatės nuorodos

Jei norite formulėse panaudoti duomenis, esančiuose tos pačios darbo knygos skirtinguose
lapuose tame pačiame langelyje ar langelių diapazone, arba kito darbalapio langelių diapazone,
reikia naudoti trimatę nuorodą.
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Trimatę nurodę sudaro:
kito darbalapio pavadinimas ar darbalapių pavadinimų diapazonas,
langelio ar diapazono nuoroda, prieš kurią yra įrašytas šauktuko ţenklas
Pavyzdžiai:
Langelį, esantį kito darbalapio (pavadinto „Pajamos“) D stulpelyje ir 10 eilutėje, nurodysime
taip: Pajamos!D10
Langelius, esančius kito darbalapio (pavadinto „Lapas1“) D stulpelyje ir 10-13 eilutėse,
nurodysime taip: Lapas1!D10:D13
Formulėn =SUM(Lapas2: Lapas5!B5) paskaičiuos sumą reikšmių, esančiųB5 langelyje
visuose darbalapiuose nuo Lapas2 iki Lapas5 imtinai.
Kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar panaikinate darbalapius, atitinkamai keičiasi ir
skaičiavimai, jei formulėse naudojate trimates nuorodas
Tegul naudojama formulė =SUM(Lapas2: Lapas5!B5:E5), kuri susumuoja langelių nuo B5
iki E5, esančių darbalapiuose nuo 2 iki 5, turinį:
Įterpti arba kopijuoti. Kai įterpiate ar kopijuodami įkeliate lapą tarp lapųLapas2 ir Lapas5
(šiame pavyzdyje šie lapai yra kraštiniai), Microsoft Excel įskaičiavimus įtrauks visas reikšmes,
esančias pridėto lapo langeliuose nuo B5 iki E5.
Naikinti. Jei panaikinsite lapą, buvusį tarp lapųLapas2 ir Lapas5, jame buvusių reikšmių į
skaičiavimus Excel neįtrauks
Perkelti. Jei tarp lapųLapas2 ir Lapas5 buvusį lapą perkelsite į vietą, esančią uţ nurodyto
lapų diapazono (Lapas2:Lapas5), jame buvusių reikšmių į skaičiavimus programa Excel neįtrauks
Perkelti kraštinį lapą. Jei kraštinį lapą(Lapas2 ar Lapas5) perkelsite į kitą vietą toje pačioje
darbo knygoje, programa Excel pakoreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną, įtraukdama į
diapazoną pakliuvusius lapus
Panaikinti kraštinį lapą. Jei panaikinsite kraštinį lapą(Lapas2 ar Lapas5), programa Excel
pakoreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną (susiaurintą vienu lapu)

5.11.

Pavadinimų naudojimas formulėse

Sukurdami lentelę, daţniausiai jos eilutėms ar stulpeliams suteikiame prasmingus
pavadinimus
Aišku, kad formulę =SUM(Sausis) identifikuoti yra lengviau nei formulę =SUM(B6:B8).
Tačiau tai pasiekiame naudojant tam tikras priemones.
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Jei į langelį B9 paprasčiausiai įrašysime šią formulę, gausime klaidos pranešimą #NAME?,
nes toks vardas programai neţinomas
Norėdami ištaisyti klaidą, paţymėkime langelius B6:B8 ir panaudokime komandą Insert →
Name →Define
Ekrane pasirodys dialogo langas, kuriame jau rasime stulpelio pavadinimą ir paruoštą
nuorodą, atitinkančią paţymėtus langelius:

35pav. Pavadinimų naudojimas formulėse

5.12.

Pranešimai apie klaidas formulėse

####### – informacija netelpa narvelyje;
#DIV/0! – dalyba iš nulio;
#N/A – nėra reikiamos informacijos;
#NAME? – funkcijoje pavartotas neleistinas kintamojo ar narvelio vardas;
#NULL! – formulė kreipiasi į nesamus narvelius;
#NUM! – klaida funkcijos argumentuose;
#REF! – ištrinti anksčiau formulėje naudoti narveliai;
#VALUE! – vietoj skaičiaus formulės panaudotame narvelyje įrašytas tekstas
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Užduotys:
1. Sukurkite šią lentelę naudodamiesi funkcijomis atlikite analizę:
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6.

Diagramos ir jų tipai
6.1.

Diagramų tipai

Diagramos padeda vartotojams lengviau įţvelgti duomenyse palyginimus, tokį patį pobūdį ir
tendencijas.
Pavyzdţiui, galite nebegaišti analizuodami skaičius keliuose darbalapio stulpeliuose, o
uţmesti akį į diagramą ir iškarto suvokti, kaip metų bėgyje keitėsi įmonės pelnas ar realizuotos
produkcijos apimtys.
Diagramų tipai:

Ypatybės

Diagramos tipas
Stulpelinė diagrama

Duomenų reikšmes laiko ašyje pateikia vertikaliais stulpeliais. Leidţia
gerai palyginti atskirus dydţius. Horizontali šios diagramos kategorijų
ašis laiko tėkmę išryškina geriau negu vertikali juostinės diagramos
kategorijų ašis.

Plotinė diagrama

Rodo santykinę reikšmių svarbą laiko atţvilgių. Artima linijinei
diagramai, bet geriau pabrėţia reikšmių kitimo dydi, o ne pokyčio
santykį. Trimatėse diagramose duomenų sekos pateikiamos atskiromis
eilutėmis, todėl puikiai pastebimi duomenų sekų skirtumai.

Juostinė diagrama

Vertikalioje ašyje pateikia horizontalius kiekvienos reikšmės stulpelius
(juostas). Gerai tinka absoliutiesiems reikšmių dydţiams lyginti
tarpusavyje, bet ne su visuma. Vertikali jos orientacija nelabai aiškiai
atspindi laiko tėkmę.

Linijinė diagrama

Rodo kitimo kryptį arba duomenų pokyčius laiko atţvilgiu. Artima
plotinei diagramai, bet laiko ašyje geriau išryškinamas pokyčio
santykis nei jo dydis. Trimatė diagrama linijas pateikia kaip trimates
juostas ir daţnai naudojama rengiant pateiktis, kurių duomenis norima
parodyti patraukliau.

Skritulinė diagrama

Rodo dalių ir visumos santykį arba proporcijas. Vaizdţiai pateikia
reikšmingus elementus. Trimatė skritulinė diagrama geriau išryškina
duomenis, esančius pirmame plane.

Ţiedinė diagrama

Duomenų reikšmes pateikia ţiedo segmentais. Artima skritulinei
diagramai, bet leidţia nubrėţti daugiau kaip vieną seką. Vaizdţiai
atskleidţia kelių sekų kategorijų tarpusavio santykį.

Spindulinė diagrama

Duomenų reikšmės atidedamos nuo centro spindulinėse kategorijų
ašyse. Linijomis jungiami vienos sekos duomenų vaizdai. Geriau rodo
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ar leidţia palyginti ne individualias, o visas susijusias duomenų sekos
reikšmes. Labai gerai tinka sezoniniams svyravimas iliustruoti.
Dviejų reikšmių diagrama

Pateikia skaitinių reikšmių ryšius skirtingose duomenų grupėse arba
ryšių laipsnį. Naudingą ieškant reikšmių išdėstymo ar krypčių ir
nustatant, kurie kintamieji yra tarpusavyje priklausomi arba veikia
vienas kitą. Diagrama leidţia nubrėţti grafiką su dviem reikšmių
ašimis.

Burbulinė diagrama

Burbulinė diagrama yra atskiras dviejų reikšmių diagramos atvejis,
tačiau burbulo dydţiu papildomai rodoma trečiojo kintamojo reikšmė.

Akcijų diagrama

Diagrama daţniausiai naudojama akcijų kainų kitimui iliustruoti.
Papildoma stulpeline diagrama gali būti rodoma parduotų akcijų
apimtis.

Cilindrinė, kūginė,

Cilindro, kūgio ir piramidės formos duomenų vaizdai gali efektingai

piramidinė diagrama

pakeisti įprastus trimačių stulpelių ir juostinių diagramų duomenų
vaizdus.

Paviršinė diagrama

Parodo kas atsitiktų, jei plėvele uţdengtume trimatė stulpelinę
diagramą. Ši diagrama gali vaizduoti labai didelio duomenų kiekio
santykį, kurį būtų sunku įţiūrėti pateikus duomenis kitokia forma.
Diagrama leidţia nubrėţti grafiką su trimis reikšmių ašimis.

6.2.

Svarbiausios diagramos dalys

Duomenų sekos (data series) – grupės susijusių duomenų elementų (skaitinės kategorijų
reikšmės), kurios diagramoje vaizduojamos tuo pačiu raštu, spalva ar simboliais. Dvimatėje darbo
lapo lentelėje duomenų sekos įrašytos vienoje eilutėje (arba viename stulpelyje). Pirmame eilutės
(stulpelio) narvelyje esantis duomenų sekos vardas naudojamas diagramos legendai sudaryti.
Kiekviena duomenų seka diagramoje gali turėti iki 32000 duomenų taškų (data points) (trimatėse
diagramose – 4000 duomenų taškų). Vienoje diagramoje gali būti pavaizduotos net 255 duomenų
sekos.
Duomenų kategorijos (data categories) – tai duomenų sekų reikšmės, įrašytos tuose
pačiuose lentelės stulpeliuose arba eilutėse. Pirmame stulpelio arba eilutės narvelyje esantis
kategorijos vardas panaudojamas kategorijų ašies padalų ţymėms. Kategorijos pakeičiamos
duomenų sekomis ir atvirkščiai, vieną kartą spragtelėjus pele diagramų vedlio dialogo skydelio
mygtuką.
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Padalos ţymė

Diagramos
pavadinimas

Duomenų ţymė

Legenda

Tinklelis

Y ašis, reikšmių
ašis
Y ašies
pavadinimas
Padala
Duomenų
vaizdas
Duomenų seka

Duomenų
lentelė

X ašies
pavadinimas

Diagramos
priemonių
juosta

Duomenų
sekos vardas

36pav. Pagrindinės diagramos dalys

Duomenų vaizdas (data marker) – stulpelis (stulpelinėse ar juostinėse diagramose), taškas ar
smulkus simbolis (linijinėse ir taškinėse diagramose), kuris diagramoje vaizduoja vieną darbo
lentelės duomenų tašką (vieną kategorijos reikšmę). Susiję duomenų vaizdai diagramoje sudaro
duomenų sekas. Visi duomenų sekos vaizdai paprastai pateikiami tuo pačiu raštu, spalva ar
simboliu. Vaizdai diagramoje su vienintele duomenų seka gali būti pateikti skirtingais raštais,
spalvomis ar simboliais.
Ašis (axis)– tiesė, kuri yra pagrindinė duomenų braiţymo koordinačių ašis diagramoje.
Kalbant apie dvimates diagramas, terminas kategorijų ašis (category axis) paprastai
vartojamas horizontaliai ašiai (X ašiai) pavadinti, o terminas reikšmių ašis (value axis) – vertikaliai
ašiai (Y ašiai) pavadinti. Juostinėse diagramose ašys sukeičiamos vietomis: reikšmių ašis tampa
horizontali, o kategorijų – vertikali. Skritulinė ir ţiedinė diagrama neturi ašių. Kombinuotoji
diagrama gali turėti po dvi kategorijų ir reikšmių ašis, o spindulinė – po vieną ašį kiekvienos
kategorijos reikšmėms.
Trimatėse diagramose X ašyje daţniausiai vaizduojamos kategorijos, Y ašyje – sekos, o Z
ašyje – reikšmės.
Padala (tickmark) – maţas brūkšnelis, kuris dalija ašį ir ţymi kategorijas arba skalę. Padalos
žymė (tickmark label) yra tekstas, kuris paaiškina padalos prasmę.
Braižymo sritis (plot area) – sritis, apibrėţta ašimis. Joje pateikiami jūsų duomenys. Ji apima
ašis ir visus duomenų vaizdus.
Tinklelis (gridlines) – pagalbinės linijos, brėţiamos nuo ašių padalų per visą braiţymo sritį.
33

Diagramos tekstas (chart text) – tekstas, kuriuo aprašomi duomenys arba diagramos objektai.
Diagramose naudojamas šių rūšių tekstas: diagramos pavadinimas, ašių pavadinimai, legendos
tekstas, ašių padalų ţymės, duomenų ţymės, teksto laukai (slankusis tekstas).
Legenda (legend) – sritis, kurioje aiškinami diagramoje panaudoti ţymenys: raštai, spalvos ar
simboliai.
Duomenų sekos vardas (data series name)– pavadinimas, esantis diagramos legendoje, kuris
paaiškina raštą, spalvą ar simbolį, vartojamą duomenų sekai vaizduoti.
6.3.

Diagramų kūrimas

Norint pradėti braiţyti diagramą reikia pasiţymėti pradinius duomenis ir priemonių juostos
mygtuku

arba meniu Insert →Chart galite išsikviesti diagramų vedlį kurio pagalba sukursite

reikiamą diagramą. Vedlys diagramą paruošia per 4 ţingsiuns juos visus ir aptrsime.
1-asis dialogo skydelis – diagramos tipas (Step 1 of 4 – Chart Type). Šiame dialogo
skydelyje paţymėkite (spragtelėkite pele) diagramos tipą. Jis turi dvi korteles: Standard Types
kortelėje parenkamas vienas iš 14 standartinių diagramos tipų ir jo modifikacija (37 pav.); Custom
Types kortelėje galima pasirinkti vieną iš 20 siūlomų individualiųjų diagramų tipų (38 pav.).
Diagramos potipiai:
Paprastosios;
Sudėtinės;
Šimtaprocentinės
sudėtinės

Šiame sąraše
pasirenkame
diagramos tipą

Dvimatės

Pasirenkame
diagramos tipo
potipį

Erdvinės
dvimatės

Šiame langelyje
pateikiama
informacija apie
diagramos tipą ir
potipį

Trimatės

Laikant šį mygtuką
rodomas braiţomos
diagramos pavyzdys

37pav. Vedlio 1-asis veiksmas, Standartiniai tipai

34

Šiame lange rodoma
paţymėto tipo
pavyzdys

Atšaukti

Baigti
Atgal

Pirmyn

38pav. Vedlio 1-asis veiksmas, Individualūs tipai

2-asis dialogo skydelis – diagramos duomenų šaltinis (Step 2 of 4 – Chart Source Data).
Šiame dialogo skydelyje yra nurodoma, kuriuos duomenis reikia pavaizduoti diagrama. Skydelis
taip pat turi dvi korteles. Data Range kortelė (39 pav.) skirta patvirtinti arba iš naujo paţymėti
duomenis, kurie bus pavaizduoti diagrama. Taip pat joje galima sukeisti vietomis braiţomas sekas ir
kategorijas. Series kortelėje patvirtinami arba iš naujo nurodomi duomenys, kurie bus

Nurodoma diagramai braiţyti
naudojamų duomenų blokas
Galima vietomis sukeisti
duomenų sekas ir kategorijas

39pav. Vedlio 2-asis veiksmas, duomenų reikšmių diapazonas
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naudojami sekų bei reikšmių ir kategorijų vaizdavimui (40 pav.). Duomenų pakeitimui naudojami
redaguojamieji laukai su sutraukties mygtukais – juose naujas duomenų koordinates arba naujus
vardus galite surinkti klaviatūra arba, sumaţinę dialogo skydelį, paţymėti darbo lape, iš kurio
imami duomenys. Keičiant kategorijų vardus, Category (X) axis labels lauke reikia surinkti iš eilės
visus naujus vardus, juos atskiriant kabliataškiais.

Čia keičiama sekų vardai ir
reikšmių koordinatės

Čia keičiama kategorijų vardai

Šiais mygtukais galima pašalinti
bet kuria seką arba pridėti naują

40pav. Vedlio 2-asis veiksmas, serijos reikšmių diapazonas

3-asis dialogo skydelis – diagramos parinktys (Step 3 of 4 – Chart Options). Šis dialogo
skydelis turi net šešias korteles, kuriose diagramai ir ašims suteikiami pavadinimai, detalizuojami
duomenys apie diagramos ašis, tinklelį, legendą bei duomenų vaizdų ţymes ir pridedama duomenų
lentelė. Šiuos parametrus galima nustatyti iš karto kuriant diagramą arba vėliau, kai apţiūrėsite
sukurtą pirmąją diagramos versiją.
Trumpai aptarsime šio dialogo skydelio kortelėse parinktis.
Titles (pavadinimai) kortelės redaguojamuose laukuose (41 pav.) galite surinkti šiuos
pavadinimus: Chart title lauke – diagramos; Category (X) axis lauke – kategorijų (X) ašies; Value
(Y) axis lauke – reikšmių (Y) ašies. Jei kombinuotoji diagrama turi antrąsias kategorijų ir reikšmių
ašis, jų pavadinimai renkami Second category (X) axis ir Second value (Y) axis laukuose.
Trimatėms diagramoms kortelėje pateikiamas ir trečiosios sekų ašies (Series axis) pavadinimo
laukas.
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Šiuose laukuose
surašomi visi
pavadinimai

41 pav. Diagramų vedlio 3-iojo dialogo skydelio Titles kortelė
Axes (ašys) kortelėje paţymint atitinkamus ašių ţymimuosius langelius (42 pav.) galima
diagramoje nerodyti vienos ar kelių ašių. Be to, kai kategorijų ašies vardai yra datos, galite
kategorijų ašiai paţymėti Time-scale (laiko skalė) parinkimo mygtuką – tada kategorijos
vaizduojamos chronologine tvarka, o duomenų vaizdai išdėstomi ašyje proporcingai šių datų
reikšmėms.
Kategorijų ašis (X)
Reikšmių ašis (Z)

Ašių rodymo
įjungimo ir
išjungimo
pasirinkimas

42 pav. Diagramų vedlio 3-iojo dialogo skydelio Axes kortelė
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Sekų ašis (Y)

Gridlines (tinklelis) kortelėje paţymėjus atitinkamą ţymimąjį langelį (43 pav.), galima nubrėţti
arba pašalinti ir stambų (major), ir smulkų (minor) kiekvienos ašies tinklelį.

Tinklelio įjungimas
arba išjungimas

43 pav. Diagramų vedlio 3-iojo dialogo skydelio Gridlines kortelė

Legend (legenda) kortelės Placement (vieta) srityje atitinkamu mygtuku (44 pav.) galima
pakeisti legendos vietą diagramoje, o panaikinus ţymą Show legend (rodyti legendą) ţymimajame
langelyje, legenda iš viso nerodoma.
Legendos rodymo
įjungimas arba
išjungimas
Legendos rodymo
būdai:
Apačioje
Kampe
Viršuje
Dešinėje
Kairėje

Legenda
rodoma
apačioje

44 pav. Diagramų vedlio 3-iojo dialogo skydelio Legend kortelė

38

Data Labels (duomenų ţymės) kortelėje galima papildyti diagramą įvairiomis duomenų
vaizdų ţymėmis. Pavyzdţiui, ţiedinės diagramos skiltys gali būti paţymėtos arba procentais
(percent), arba absoliučiosiomis reikšmėmis (value) (45 pav.), arba kategorijų vardais (label), arba
kartu šiais vardais ir procentais (label and percent). Stulpeliai stulpelinėje diagramoje ir taškų
simboliai linijinėje diagramoje gali būti paţymėti arba absoliučiosiomis reikšmėmis, arba kategorijų
ašies vardais ir t. t. Paţymėjus Legend key next to label ţymimąjį langelį, prie kategorijos vardo
pridedamas legendoje rodomas duomenų sekos ţymėjimo simbolis.

Duomenų ţymės:
Sekos pavadinimas
Kategorijos pavadinimas
Reikšmė
Kiekis procentais
Rutulio dydis

45 pav. Diagramų vedlio 3-iojo dialogo skydelio Data Labels kortelė

Data Table (duomenų lentelė) kortelė leidţia į kai kurių tipų diagramas įtraukti duomenų
lentelę, pagal kurią buvo nubraiţyta diagrama (46 pav.). Paţymėjus Show legend keys (rodyti
legendos simbolius) ţymimąjį langelį, lentelė papildoma vienu stulpeliu su sekos ţymėjimo
simboliais.
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Diagramoje bus
rodoma duomenų
lentelė
Lentelėje bus
rodoma duomenų
legendos

Duomenų lentelė

46 pav. Diagramos vedlio 3-iojo skydelio Data Table kortelė

4-asis dialogo skydelis – diagramos vieta (Step 4 of 4 – Chart Location). Šiame, jau
paskutiniame diagramos vedlio skydelyje dviem parinkimo mygtukais (47 pav.) galite nurodyti, kur
norite braiţyti diagramą: arba naujame diagramos lape (as new sheet), arba kaip grafinį objektą (as
object in) bet kuriame knygos darbo lape. Šiuo atveju išskleidţiamajame sąraše reikia paţymėti
darbo lapo vardą.

Diagrama bus braiţoma
atskirame diagramos lape
Diagramos pavadinimas
Diagrama bus braiţoma
tame pasirinktame iš
sąrašo darbo lape

47 pav. Diagramų vedlio 4-asis dialogo skydelis

6.4.

Diagramos priemonių juosta

Diagramos priemonių juosta (48 pav.) įkeliama į ekraną, kai tik diagramų vedlys nubraiţo
diagramą. Jūs ją galite bet kada įkelti View→Toolbars komanda, paţymėję Chart ţymimąjį langelį.
Šios priemonių juostos mygtukai leidţia greitai atlikti kelis daţniausiai reikalingus diagramų
kūrimo ir tvarkymo veiksmus. Trumpai supaţindinsime su diagramos priemonių juosta.
Kai diagrama yra aktyvioji, diagramos objektų išskleidţiamajame sąraše pateikiami visi
diagramos elementai. Galite bet kurį iš jų paţymėti, o po to pakeisti jo formatus.

40

Pažymėto objekto formato mygtuku atveriamas paţymėto elemento formatų tvarkymo
dialogo skydelis.
Atvėrę diagramos tipo skydelį (spragtelėję pele rodyklėlę), galite pakeisti diagramos tipą į
vieną iš čia rodomų 18 diagramų tipų ir modifikacijų. Šis skydelis, kaip ir kiti (kraštinių, spalvų bei
raštų), gali būti „nuplėštas“ – t. y. nuvilktas pele į bet kurią ekrano vietą ir daug kartų naudojamas
diagramos tipui pakeisti. Tuomet kiekvieną kartą spragtelėjus diagramos piktogramą skydelyje, jis
nebeuţsiveria.
Legendos mygtuku sukuriama ar ištrinama diagramos legenda.
Duomenų lentelės mygtuku galima diagramą papildyti duomenų lentele, pagal kurią buvo
nubrėţta diagrama.
Duomenų eilutėje arba stulpelyje mygtukais diagramos kategorijos sukeičiamos vietomis su
sekomis.
Teksto posūkio mygtukais galima diagramoje paţymėtą tekstą pasukti nurodytu kampu.
Legenda
Diagramos tipas
Paţymėto objekto formatas

Duomenų lentelė
Pagal eilutę
Pagal stulpelį

Diagramos
objektai

48 pav. Diagramos priemonių juostos mygtukai

Užduotys:
1. Sukurkite šią lentelę, ir grafiškai atvaizduokite:
miestas
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus
Marijampolė
Mažeikiai
Jonava
Utena

tūkst. Gyv (1998
m.)
578,6
415,8
202,3
147,1
133,6
77,2
52,1
45,8
36,6
36,3

platuma
54.683
54.900
55.717
55.933
55.733
54.400
54.567
56.317
55.083
55.500

ilguma
25.317
23.900
21.117
23.317
24.350
24.050
23.350
22.333
24.283
25.600
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Lietuvos miestai
57
56
Vilnius

Platuma

Kaunas

56

Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus

55

Marijampolė
Mažeikiai

55

Jonava
Utena

54
21

22

23

24

25

26

Ilguma

2. Sukurkite šią lentelę ir garfiškai atvazduokite
Diena
05.Bal
05.Geg
05.Bir
05.Lie
05.Rgp

Parduota
1000
900
800
700
600

Max
kaina
6000
7000
7500
8000
8500

Min
kaina
1500
2000
2500
3000
3500

Pabaigoje
5000
5500
8000
5000
6000

10000
8000
6000
4000
2000
0
Parduota

Kaina

1200
1000
800
600
400
200
0

Ba
l.0
1
G
eg
.0
1
Bi
r.0
1
Li
e.
01
R
gp
.0
1

Parduota

Pardavimų analizė

Data
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Max kaina
Min kaina
Pabaigoje

7.

PIVOT TABLE Suvestinių lentelės

Pivota table – suvestinių lentelė. Tokioje lentelėje suvestinės daromos pagal keletą vartotojo
nurodytų poţymių. Suvestinių lentelė yra interaktyvi lentelė, leidţianti dirbi su dideliais duomenų
kiekiais.
7.1.

Suvestinių lentelės kūrimas

Turime pradinius duomenis pvz. 49 pav.

49 pav. Pradinai duomenys

Meniu punkte DATE pasirenkame punktą Pivot Table and Pivot Chart Report. Paleidţiamas
suvestinių kūrimo vedlys.
Kur yra analizuojami
duomenys
MS Excel sąraše arba
duomenų bazėje
Išoriniame duomenų šaltinyje
Keliuose sujungtuose
diapazonuose
Keliuose sujungtuose
diapazonuose
Kokio tipo ataskaita kursime?
Suvestinių lentelę
Suvestinių grafiką

50 pav. Suvestinės pirmasis ţingsnis
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Nurodoma duomenų sritis
kurią analizuosime

Pasirenkame išorinį
duomenų šaltinį

51 pav. Suvestinės antrasis ţingsnis

Į naują darbalapį
Į tą patį darbalapį,
nurodant kur

Maketas, duomenų išsįstymo

52 pav. Suvestinės trečiasis ţingsnis

Duomenys esantys
PAGE, bus išdėstyti
puslapiuose

Duomenys kurie
turi būtį išdėstyti
eilutėmis

Duomenys kurie
turi būtį
susumuoti

Duomenys kurie
turi būtį išdėstyti
stulpeliuose

53 pav. Suvestinės duomenų išdėstymo maketas

Atlikus visus tris vedlio ţingsnius ir paspaudus mygtuką FINISH, turėsime sukurtą suvestinių
lentelę (54 pav.).
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Puslapio laukas
PAGE FIELD
Puslapio lauko reikšmė,
PAGE field items
Stulpelio laukas,
COLUMN FIELD
Duomenų laukas
DATA FIELD
Eilučių laukai
ROW FIELDS

54 pav. Suvestinės duomenų lentelė su savo dalimis

Paspaude pele prie atitinkamo lauko esančią rodyklę, galėsite pasirinkti kokius duomenis
rodyti 55 pav.

Paţymėkite tuos
duomenų laukus,
kuriuos parodyti
ir paspauskite
mugtuką OK

55 pav. Duomenų pasirinkimas

Jeigu norite pakeisti duomenų pateikimą lentelėje, pele lauko mygtuką perkelkite į kitą
lentelės vietą.
Kai kuriuos parametrus galima lengvai redaguoti naudojantis įrankių juosta 56 pav.

Lentelės formatavimo
pavyzdţio pasirinkimas
Grafinis lentelėje esančių
duomenų atvaizdavimas
Duomenų atnaujinimas
Lauko parametrai
Laukų sąrašas

56 pav. Įrankių juosta
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Kuriant suvestinių lentelę ir norint pateikti bendrą rezultatą automatiškai naudojama
sumavimo funkcija. Jeigu norite gauti rezultato vidurki, rasti maksimumą ir t.t. Pasirinkite iš irankių
juostos Lauko parametrai (Field Settings) ir pasirinkite reikiamą veiksmą (57 pav.).

57 pav. Lauko nustatymai

7.2.

Duomenų konsolidavimas

Turite keletą duomenų lentelių ir norite sukurti suvestinę, pvz., susumuoti tam tikrus
duomenis. Tai padaryti galima pasinaudojus duomenų konsolidavimu. Duomenys bus surinkti iš
nurodytų lentelių ar sričių, susumuojami ir patalpinami viename lape.
Nurodoma
naudojama funkcija
Nurodomi duomenys

Nurodyti duomenys
Pridėti duomenis
Naikinti duomenis
Naudoti viršutinę
antraštę
Naudoti kairio
stulpelio antraštę

58 pav. Duomenų konsolidavimas

7.3.

Duomenų teisingumas VALIDATION

Duomenų teisingumo komanda iškviečiama Data → Validation, skirta naujų duomenų
rinkimo klaidoms išvengti. Joje nurodomi apribojimai į narvelį įvedamiems duomenims, pvz.
Galima įvesti tik sveikus skaičius nuo 100 iki 250.
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Įvesties pranešimas

Klaidos pranešimas

Kas leidţiama
Duomenys tarp

Duomenų ribos

59 pav. Duomenų teisingumas

Užduotys:
3. Sukurkite pagal pateiktus duomenis sukinį(kurio pavyzdi matote), ir išanalizuokite sukinio
naudą:
Mėnuo

Prekė

Pardavėjas

Parduota už

Sausis

Kompiuteriai

Jonaitis

50.000,00 Lt

BKT

Sausis

Spausdintuvai

Petraitis

10.000,00 Lt

ABC

Sausis

Skeneriai

Adomaitis

40.000,00 Lt

LGN

Sausis

Kompiuteriai

Petraitis

71.000,00 Lt

BKT

Sausis

Kompiuteriai

Ramaitis

10.000,00 Lt

ABC

Sausis

Spausdintuvai

Jonaitis

101.000,00 Lt

LGN

Vasaris

Kompiuteriai

Jonaitis

132.050,00 Lt

BKT

Vasaris

Kompiuteriai

Petraitis

162.500,00 Lt

ABC

Vasaris

Kompiuteriai

Adomaitis

5.000,00 Lt

LGN

Vasaris

Skeneriai

Adomaitis

40.500,00 Lt

BKT

Vasaris

Kompiuteriai

Ramaitis

38.200,00 Lt

ABC

Vasaris

Spausdintuvai

Petraitis

71.000,00 Lt

LGN

Kovas

Kompiuteriai

Jonaitis

102.500,00 Lt

BKT

Kovas

Skeneriai

Adomaitis

5.000,00 Lt

ABC

Kovas

Kompiuteriai

Ramaitis

3.000,00 Lt

LGN

Kovas

Spausdintuvai

Jonaitis

6.000,00 Lt

BKT

Kovas

Kompiuteriai

Adomaitis

10.000,00 Lt

ABC
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Firma
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8.

MS Excel grafika
8.1.

Grafiniai objektai

MS Excel programoje grafiniams objektams kurti galima naudoti dviejų pagrindinių tipų
grafiką: piešimo objektus ir paveikslėlius.
Piešimo objektai yra tokie: automatininkės figūros, diagramos, kreivės, linijos ir kt. Jie
kuriami naudojant įrankius, esančius piešimo įrankių juostoje. Šie įrankiai taip pat leidţia keisti ir
tobulinti šiuos objektus, parenkant spalvą, raštą, kraštines ir kitus efektus.
Paveikslėliai yra grafiniai objektai sukurti iš kito failo. Į juos įeina įvairūs vartotojo sukurti
paveikslėliai (skenuoti, nuotraukos) bei paveikslėlio archyvo iliustracijos (ClipArt). Paveikslėliams
taip pat galima naudoti piešimo priemonių juostos įrankius.
8.2.

Piešimo priemonių juosta

Piešimo priemonių juosta atveriama standartinėje priemonių juostoje spragtelėjus
mygtuką. Braiţymo priemonių juostos įrankiai:
Objektų
ţymėjimas

Braiţymo
meniu

Tiesės

Stačiakampiai

Uţpildo
Paveikslėliai spalvos

Teksto laukų
formavimas

Standartinės Rodyklės Apskritimai ir WordArt
Linijų
Diagramos ir
figūros
objektai organizacinės schemos spalvos
elipsės

8.3.

Teksto
spalva

Šešėliai ir
erdvinės figūros

Linijų tipai

Grafinių objektų įvairovė

Standartinės figūros yra talpinamos piešimo įrankių juostos AutoShapes dalyje. Ţemiau
pateikiama piešimo priemonių įvairovė:

Lines

Basic Shapes

Block Arrows
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Flowchart

Connectors
Stars and Banners
8.4.

Callouts

Paveikslėlių įterpimas

Į MS Excel dokumentą gali būti įterpti ir jau skurti grafiniai objektai. Piešimo priemonių
juostoje tam skirti du mygtukai:
Jei paspausite

ir

.

į dokumentą įterpsite iliustraciją iš Microsoft Clip Organizer piešinių,

nuotraukų, garso, vaizdo ir kitokių daugialypės terpės bylų, kuriuos galite įterpti ir naudoti
pristatymuose, leidiniuose ir kituose Microsoft Office dokumentuose, galerijos. Norėdami įterpti
paveikslėlį ClipArt dialogo lange spragtelėkite Orginize Clips ir atsivėrusiame lange pasirinkite
norimą kolekciją (60 pav.) ir išsirinkite paveikslėlį ir spragtelėkite jį. Atsivėrusiame meniu
pasirinkite Copy ir dokumente atlikite komandą Paste.
Jei paspausite

į dokumentą įterpsite paveikslėlį iš bylos išsaugotos išorinėje laikmenoje.

Paveikslėlius įterpti galima ir naudojant meniu Insert → Picture išskleistame meniu.

60 pav. Clip Art paveikslėlių galerija

8.5.

Veiksmai su grafiniai objektais

Ţymėjimas. Grafiniai objektai ţymimi spragtelint pele. Jei reikia paţymėti kelis objektus, tai
darykite laikydami nuspaudę <Ctrl> klavišą arba naudodami piešimo priemonių juostos įrankį
. Paţymėti grafikos objektai išskiriami baltais skrituliukais linijos galuose arba figūrą
įrėminančio stačiakampio kampuose ir šonų viduryje.
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61 pav. Grafinių elementų ţymėjimas

Dydžio keitimas. Įterpto grafinio objekto dydį galima keisti naudojantis

pelės dvikrypte

rodykle arba meniu Format → Object kortelėje Size nustatyti reikiamą objekto dydį (62 pav.).

62 pav. Kortelė size.
Pasukimas. Pasukti įterptą grafinį objektą galima naudojantis pele. Paţymėjus grafinį
objektą, privedus pelę prie

, pelės ţymeklis pasikeičia į

. Objekto pasukimą laipsniais galima

nurodyti meniu Format → Object kortelėje Size (62 pav.). Objekto pasukimui galima naudoti
piešimo priemonių juostos braiţymo meniu Draw → Rotate or Flip.
Perkėlimas ir kopijavimas. Objektus perkelti galima iš vienos vietos į kitą velkant pele.
Perkėlimui gali būti naudojamos komandos Edit → Cut ir Edit → Paste. Objektų kopijavimas
atliekamas komandomis Edit → Copy ir Edit → Paste.
Objektų tvarka. Kai yra naudojami keli objektai jie persidengia. Tuomet reikia keisti objektų
tarpusavio padėtį. Objektų tarpusavio išdėstymo tvarka yra nustatoma piešimo priemonių juostos
braiţymo meniu Draw → Order. Bring to Front pasirinkite, kai norite objektą perkelti į priekį.
Bring to Back naudokite, kai reikia objektą nusiųsti po visais objektais. Bring Forward
naudojamas norint objektą perkelti vienu objektu pirmyn. Bring Backward objektas vienu objektu
perkeliamas atgal. Bring in Front of Text komanda objektas perkeliamas prieš tekstą, o Send
Behind Text – nukeliamas uţ teksto.
Objektų grupavimas. Jei grafinis objektas sudaromas iš kelių objektų, svarbu, kad
formatuojant dokumentą, vėliau jį papildant, šie grafinį objektą sudarantys elementai nepakeistų
tarpusavio išsidėstymo. Šiai problemai spręsti skirtas objektų grupavimas. Jis yra iškviečiamas
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piešimo priemonių juostos braiţymo meniu Draw → Group komanda. Jei vėliau prisireikia
sudėtingą grafinį objektą modifikuoti, pirmiausia reikia anuliuoti grupavimą tai daroma piešimo
priemonių juostos braiţymo meniu Draw → Ungroup komanda.
Teksto išdėstymas aplink paveikslėlį. Daţnai tenka pakeisti teksto išdėstymą aplink
paveikslėlį. Tai padaryti galima meniu Format → Picture komandos Layout (63 pav.) kortelėje
arba piešimo priemonių juostos braiţymo meniu Draw → Text Wrapping komanda.

63 pav. Teksto išdėstymas aplink paveikslėlį

Teksto išdėstymo galimybės:
In line with text – paveikslėlis įsiterpia į tekstą taip, tarsi jis būtų viena didelė raidė, parašyta
eilutėje (taip įterpiamas kiekvienas naujas paveikslėlis).
Square – tekstas „apibėga“ paveikslėlį iš visų pusių, palikdamas neuţpildytą stačiakampį su
paveikslėliu.
Tight – tekstas glaudţiau priartėja prie paveikslėlio, uţpildydamas jo šonines įdubas.
Behind text – tekstas išsidėsto įprastai virš paveikslėlio, tarsi jo nė nebūtų, o paveikslėlis
„palenda“ po juo.
In front of text – paveikslėlis uţdengia dalį teksto.
Teksto rašymas objekte. Į kiekvieną grafinį objektą galima rašyti tekstą ir keisti jo kryptį.
Tekstą objekte parašyti galima naudojant kontekstinio meniu Add text komandą. Galima naudoti ir
standartinius teksto laukus tokius kaip Text Box arba Callouts. Tekstui grafiniame objekte galioja
visos tos pačios redagavimo savybės.
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9.

SPAUSDINIMAS
9.1.

Antraštės ir poraštės


Excel dokumentas taip pat gali turėti antraštę ir paraštę (viršutinį ir apatinį kolontitulus).
Juose galima nurodyti puslapių skaičių arba dokumento pavadinimą. Viršutinis kolontitulas
spausdinamas kiekvieno puslapio viršuje, apatinis -puslapio apačioje. Viršutiniai ir apatiniai
kolontitulai yra atskirti nuo darbalapio duomenų ir atsiranda tik tada, kai perţiūrime spaudinį ir jį
atspausdiname.
Norėdami įterpti antraštę ar poraštė pasirinkite meniu View → Header and Fother pasirinkite
norimą antrašte ir atitinkamoje sekcijoje galėsite įterpti norima informaciją (64 pav.).

Šriftas

Puslapio numeris
Bendras puslapių skaičius
Data
Laikas

Įterpti paveiklą
Darbo lapo pavadinimas
Rinkmenos pavadinimas
Rinkmenos kelias

64 pav. Dialogo skydelis individualiai puslapio antraštei parengti


9.2.

Puslapio parametrai

Visa MS Excel darbo lapo kortelė spausdinant suskaidoma į nurodyto dydţio puslapius. Tokį
suskaidytą lapo vaizdą galima pamatyti viršutinio meniu komanda View → Page Break Preview
arba įjungus perţiūros reţimą File → Print Preview.
Visi lapo parametrai nustatomi meniu komanda File → Page Setup. Puslapių paraštės
keičiamos
Margins kortelėje 65 pav..
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65 pav. Puslapio paraštės

Top, Bottom, Left, Right - lapo paraštės;
Header, Footer - viršutinė antraštė ir apatinė poraštė;
Horizontally - lentelė bus centruojama lape horizontaliai;
Vertically - lentelė bus centruojama lape horizontaliai.

9.3.

Puslapio orientacija ir talpinimas

Darbo lapo spausdinamų puslapių padėtis keičiama Page Setup kortelėje Page: 66 pav.

66 pav. Puslapio orientacija

Portrait - spausdinamas vertikaliame lape;
Landscape - spausdinamas horizontaliame lape;
Adjust to - nurodomas spausdinamo vaizdo sumaţinimo/padidinimo mastelio;
Fit To - spausdinamos lentelės dydis priderinamas prie popieriaus lapo dydţio;
Paper size - lapo dydis;
First page number - pirmojo puslapio numeris.
9.4.

Žymelių kartojimas
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Kartais pageidautina kartoti pavadinimą kiekviename spaudinio puslapyje. Pavyzdţiui, jei
duomenys darbalapyje turi stulpelių ir eilučių ţymeles (dar vadinamus pavadinimais), Excel gali
pakartoti jas kiekviename spausdinamo darbalapio puslapyje. Be to, galima atspausdinti darbalapio
eilučių numerius arba stulpelių raides (nepainiokime šių antraščių su duomenų ţymelėmis):
Meniu Fail pasirinkite Page Setup, po to atverskite kortelę Page 67 pav..

Spausdinimo sritis
Kiekviename puslapyje
pakartos šias eilutes
Kiekviename puslapyje
pakartos šiuos stulpelius

Spausdins tinklelį
Spausdins nespalvota lentelę
Spausdins juodraštinį variantą
Komentarai
Lentelės sudalijimo
kryptis į puslapius
spausdinant

67 pav. Ţymeliu kartojimas
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