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Johdanto

Matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen 
tarkoitetun TI-Nspire™ CAS opettajan versio
Tämä opas sisältää Texas Instrumentsin tehokkaan matematiikan ja 
luonnontieteiden opetukseen kehitetyn TI-Nspire™ CAS opettajan 
version kuvauksen.

Oppaan käyttö
Opas sisältää seuraavat luvut:

Käytön aloittaminen - Aloitusohjeet ja opiskelijoille ja opettajille 
tarkoitettu yleiskuvaus ohjelmiston perustoiminnoista.

Asiakirjojen käsittely - Asiakirjojen luominen ja käsittely.

Muuttujien käsittely - Joitakin arvoja ja funktioita edustavien 
muuttujien määrittäminen sekä niiden käyttö sovelluksissa.

Laskin-sovelluksen käyttö - Laskin-sovelluksen yleiskuvaus.

Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö - Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen yleiskuvaus.

Data & Tilastot -sovelluksen käyttö - Data & Tilastot -sovelluksen 
käyttöohjeet muissa sovelluksissa luotujen tietojen analysoinnissa.

Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö - Listat & Taulukot -sovelluksen 
yleiskuvaus.

Muistiinpanot-sovelluksen käyttö- Muistiinpanot-sovelluksen 
yleiskuvaus.

TI-Nspire™-kirjastojen käyttö - Kirjastojen luominen ja käyttö.

Ohjelmaeditorin käyttö - Ohjelmien luominen ja muokkaaminen 
ohjelmaeditorin avulla.

Tiedonkeruu - Tiedonkeruu-sovelluksen yleiskuvaus.

Asiakaspalvelu ja takuu - Asiakaspalvelua ja takuuta koskevat tiedot 
sekä teknisen tuen yhteystiedot.
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Käytön aloittaminen

Tutustuminen TI-Nspire™ CAS opettajan versioon
Työpöytäohjelmisto sisältää työkalut, joita tarvitset asiakirjojen 
luomisessa ja tehtävien käsittelyssä. Tältä näytöltä nähdään valikko ja 
työkalurivit, kuvakenäkymä sekä sovelluksen työalue. 

À Valikkorivi - sisältää asiakirjojen käsittelyssä ja järjestelmän 
asetusten muokkaamisessa tarvittavat työkalut.

Á Työkalurivi - tältä riviltä voit siirtyä nopeasti asiakirjojen käsittelyn 
työkaluihin.

Â Kuvakenäkymä - tässä osassa asiakirjan kaikki sivut näkyvät 
kuvakkeina.

Ã Sovelluksen työalue - tällä alueella nähdään yksi sivu asiakirjasta

À
Á

Â

Ã



4 Käytön aloittaminen

Valikoiden ja työkalurivin kuvakkeiden käyttö
Valikoiden ja työkalurivin kuvakkeiden avulla voit luoda ja muokata 
asiakirjoja ja tehtäviä sekä muuttaa järjestelmän asetuksia.

Valikoiden ja työkalurivien vaihtoehdot
Alla olevassa taulukossa on esitetty jokaisen valikon sisältämät 
vaihtoehdot eli toiminnot, toimintojen tehtävät sekä mahdollinen 
pikanäppäin tai vaihtoehtoinen käyttömenetelmä. Huomaa, että 
ohjelmistoa käyttäessäsi kaikki valikon kohdat eivät välttämättä ole aina 
käytettävissä.

Tehtävät voidaan suorittaa myös työkalurivin kuvakkeiden kautta. 
Jokaiselle sovellukselle on oma työkalurivinsä, joka sisältää nimenomaan 
kyseisen sovelluksen toiminnot. Sovelluskohtaiset työkalut on kuvattu 
kutakin sovellusta käsittelevässä luvussa.

Kun viet kohdistimen työkalun kuvakkeen päälle, näkyville tulee lyhyt 
kuvaus toiminnosta. 

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta

File (Tiedosto)

New 
Document 
(Uusi 
asiakirja)

Luo uuden asiakirjan. 
Jos jokin toinen 
asiakirja on avoinna, 
ohjelma kysyy, haluatko 
tallentaa sen ennen 
uuden asiakirjan 
luomista.

Ctrl + N (“ + N 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Open 
Document 
(Avaa 
asiakirja)

Avaa tiedoston 
selausikkunan, josta 
voit avata olemassa 
olevan TI-Nspireé-
tiedoston. 
LearningChecké- ja 
Cabrié II Plus -
tiedostoja voi myös 
avata Open Document 
(Avaa asiakirja) -
vaihtoehdosta.

Ctrl + O (“ + O 
Macintosh®-
järjestelmässä)
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Close (Sulje) Sulkee asiakirjan. Ctrl + W (“ + 
W Macintosh®-
järjestelmässä)

Save 
Document 
(Tallenna 
asiakirja)

Tallentaa työalueella 
olevan asiakirjan.

Ctrl + S (“ + S 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Save As 
(Tallenna 
nimellä)

Tallentaa nykyisen 
asiakirjan uuteen 
kansioon ja/tai uudella 
nimellä.

Export 
(Tiedonsiirto)

Voit siirtää tiedoston 
Cabrié II Plus .fig 
-tiedostona.

Print 
(Tulosta)

Avaa tulostuksen 
valintaikkunan, josta 
voit tulostaa yhden tai 
useampia sivuja 
avoinna olevasta 
asiakirjasta.

Ctrl + P (“ + P 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Settings 
(Asetukset) 
8

Voit vaihtaa kieltä, 
muuttaa asiakirjan 
asetuksia ja ottaa ne 
käyttöön järjestelmässä, 
tai voit muuttaa 
kirjastojen sijainteja.

Exit (Lopeta) Sulkee kaikki 
sovellukset ja kehottaa 
tallentamaan 
parhaillaan aktiivisena 
olevan asiakirjan.

Alt + F4

Edit (Muokkaa)

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta



6 Käytön aloittaminen

Undo 
(Kumoa)

Peruuttaa viimeisen 
toimenpiteen ja 
näyttää työalueen 
sellaisena kuin se oli 
ennen toimenpidettä.

Ctrl + Z (“ + Z 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Redo (Tee 
uudelleen)

Suorittaa uudelleen 
Undo (Kumoa) 
-komennolla kumotun 
toimenpiteen. Redo 
(Tee uudelleen) 
-toiminto ei ole 
käytettävissä, ellet ole 
ensin antanut Undo 
(Kumoa) -komentoa.

Ctrl + Y (“ + Y 
Macintosh®-
järjestelmässä) 

Cut 
(Leikkaa)

Poistaa haluamasi 
valitun tekstin tai 
objektit aktiiviselta 
sivulta.

Ctrl + X (“ + X 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Copy 
(Kopioi)

Kopioi valitut tiedot. Ctrl + C (“ + C 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Paste (Liitä) Lisää tiedot, joko 
leikatut tai kopioidut, 
määritettyyn kohtaan. 

Ctrl + V (“ + V 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Delete 
(Poista)

Poistaa valitut objektit, 
tekstin, sovellukset, 
sivut tai tehtävät.

Select 
Application 
(Valitse 
sovellus)

Valitsee sovelluksen 
(reunat näkyvät 
korostuneena ilmaisten, 
että sovellus on valittu)

Ctrl + K (“ + K 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Swap 
Application 
(Vaihda 
sovellusta)

Vaihtaa valitun 
sovelluksen paikkaa 
nykyisen sovelluksen 
sisällä. 

View (Näytä)

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta
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Normal 
(Normaali)

TI-Nspireé-sovelluksen 
oletusarvoinen 
työalueen näkymä.

Handheld 
Screen 
(Kämmenlait
teen näyttö)

Rajaa työalueen 
kämmenlaitteen näytön 
tilan mukaisesti.

Presentation 
(Esitys)

Poistaa kuvakenäkymän 
näytöltä ja näyttää sivut 
täydessä koossa.

Keypad 
(Näppäi-
mistö)

Näyttää virtuaalisen 
kämmenlaitteen 
näppäimistön, jonka 
avulla voit käsitellä 
kohteita ja suorittaa 
laskutoimituksia 
samalla tavalla kuin 
varsinaisella 
kämmenlaitteen 
näppäimistöllä.

Collapse All 
(Kutista 
kaikki)

Kutistaa sivut 
kuvakenäkymässä siten, 
että avoimesta 
asiakirjasta esitetään 
vain tehtävät.

Expand All 
(Laajenna 
kaikki)

Laajentaa tehtävät 
kuvakenäkymässä siten, 
että kaikkien tehtävien 
kaikki sivut näkyvät 
luettelossa.

Previous 
Page 
(Edellinen 
sivu)

Siirtää asiakirjan 
edelliselle sivulle.

Ctrl + 
vasemmalle 
(“ + 
vasemmalle 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta
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Next Page 
(Seuraava 
sivu)

Siirtää asiakirjan 
seuraavalle sivulle.

Ctrl + oikealle 
(“ + oikealle 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Insert (Lisää)

Insert (Lisää) Voit lisätä tehtävälle 
tilan tai sivun tai voit 
lisätä sovelluksia 
nykyiselle sivulle.

Layout 
(Asettelu) 8

Voit valita jonkin 
kahdeksasta erilaisesta 
sivun asettelusta.

Problem 
(Tehtävä)

Lisää uuden tehtävän 
nykyiseen asiakirjaan.

Page (Sivu) Lisää uuden sivun 
nykyiseen tehtävään.

Ctrl + I (“ + I 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Calculator 
(Laskin)

Lisää Laskin-sovelluksen 
valitulle sivulle.

Graphs & 
Geometry 
(Kuvaajat & 
Geometria)

Lisää Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksen 
valitulle sivulle.

Lists & 
Spreadsheet 
(Listat & 
Taulukot)

Lisää Listat & Taulukot 
-sovelluksen valitulle 
sivulle.

Notes (Muis-
tiinpanot)

Lisää Muistiinpanot-
sovelluksen valitulle 
sivulle.

Data & 
Statistics 
(Data & 
Tilastot)

Lisää Data & Tilastot 
-sovelluksen valitulle 
sivulle.

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta
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Program 
Editor 
(Ohjelmaedi
tori) 8

Voit luoda, katsella, 
avata tai tuoda 
ohjelman.

Data 
Collection 
(Tiedonkeru
u)

Voit kerätä koetuloksia 
anturilta ja esittää 
tiedot automaattisesti 
listassa tai kuvaajassa 
analyysiä varten. 

Ctrl + D (“ + D 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Tools (Työkalut)

Variables 
(Muuttujat)

Voit linkittää 
muuttujan jollekin 
toiselle nykyisen 
tehtävän sivulle.

Ctrl + L (“ + L 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Catalog 
(Katalogi)

Voit lisätä funktioita, 
yksiköitä, symboleja ja 
lausekemalleja.

Symbols 
(Symbolit)

Voit lisätä symboleja.

Math 
Templates 
(Matematiik
kamallit) 

Voit lisätä 
lausekemalleja.

Screen Shot 
(Näyttökuva) 
8

Voit kaapata 
näyttökuvia ja katsella 
niitä nykyisen 
sovelluksen työalueella.

Ctrl + J (“ + J 
Macintosh®-
järjestelmässä)

Refresh 
Libraries 
(Päivitä 
kirjastot)

Päivittää tallennettujen 
ja niiden kirjastojen 
luettelon, joiden 
kirjastoasiakirjat on 
tallennettu.

Help (Ohje)

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta
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Asetusten määrittäminen
Voit muuttaa järjestelmän asetuksia, mukaan lukien kieltä, asiakirjan 
asetuksia ja kirjaston sijaintia.

Kielen vaihtaminen
Ohjelmiston näytön kieli määritetään asennuksen yhteydessä. Voit 
vaihtaa kieltä milloin tahansa seuraavalla tavalla:

1. Valitse File (Tiedosto) > Settings (Asetukset) > Change 
Language (Vaihda kieli).

Näytölle avautuu Choose a Language (Valitse kieli) -valintaikkuna.

2. Valitse haluamasi kieli pudotusvalikosta.

Sovellus on käynnistettävä uudelleen, jotta kielimuutos tulee 
voimaan.

TI-Nspireé 
CAS Help 
(ohjelmiston 
opettajan 
version ohje)

Ohjelmiston 
käytönaikaiset ohjeet.

F1

Activate... 
(Aktivoi...)

Voit aktivoida 
sovelluksen, mikäli 
käytät kokeiluversiota. 
Tämä vaihtoehto on 
käytettävissä vain, jos 
käytät ohjelmiston 
kokeiluversiota.

About 
(Tietoja)

Näyttää TI-Nspire™-
tuotteen tiedot.

Työkalurivi
Kuvake

Valikon 
vaihtoehto Kuvaus

Näppäimistön 
pikavalinta
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Asiakirjan asetusten kuvaus
Voit muuttaa asiakirjan asetuksia tietylle tehtäväsarjalle. Asiakirjan 
asetukset koskevat käsiteltävää asiakirjaa, ja ne voidaan ottaa käyttöön 
myös järjestelmän oletusasetuksina. Kun mukautat näitä asetuksia, 
uusista vaihtoehdoista tulee työsi oletusasetukset. 

Asiakirjan asetusten vaihtoehdot
Asiakirjan asetukset ja niiden mahdolliset arvot on esitetty seuraavassa 
taulukossa. 

Kenttä Arvot

Display Digits (Näytettävät 
numerot)

Float (Liukuva)
Float1 (Liukuva1) - Float12 
(Liukuva12)
Fix0 (Kiinteä0) - Fix12 (Kiinteä12)

Angle (Kulma) Radian (Radiaani)
Degree (Aste)
Gradian (Graadi)

Exponential Format 
(Eksponenttimuoto)

Normal (Normaali)
Scientific (Tieteellinen)
Engineering (Tekninen)

Real or Complex Format 
(Reaali- tai 
kompleksilukumuoto)

Real (Reaali)
Rectangular (Suorakulma)
Polar (Polaarinen)

Auto or Approximate 
(Automaattinen tai 
likimääräinen)

Auto (Automaattinen)
Exact (Täsmällinen)
Approximate (Likimääräinen)

Vector Format (Vektorimuoto) Rectangular (Suorakulma)
Cylindrical (Lieriö)
Spherical (Pallo)

Base (Kantaluku) Decimal (Desimaali)
Hex (Heksa)
Binary (Binaarinen)

Unit System 
(Yksikköjärjestelmä)

SI
Eng/US
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Asiakirjan asetusten muuttaminen
1. Valitse File (Tiedosto) > Settings (Asetukset) > Document Settings 

(Asiakirjan asetukset). 

Pudotusvalikoista voit valita haluamasi vaihtoehdon jokaiseen 
ryhmään.

2. Pudotusvalikoista voit valita haluamasi vaihtoehdon jokaiseen 
ryhmään. 

3. Kun olet muokannut asetukset haluamiksesi, tallenna muutokset ja 
sulje ikkuna napsauttamalla OK.

Asiakirjan asetusten soveltaminen järjestelmään
Jos haluat käyttää asiakirjan asetuksia koko järjestelmässä, napsauta 
Apply to System (Ota käyttöön järjestelmässä). Ohjelma pyytää 
vahvistamaan, että haluat todella tehdä niin.

Kirjaston ominaisuuksien muuttaminen
Kirjaston sijainnin muuttaminen:

1. Napsauta File (Tiedosto) > Settings (Asetukset) > Library 
Properties (Kirjaston ominaisuudet). Näytölle avautuu Library 
Properties (Kirjaston ominaisuudet) -valintaikkuna.
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2. Napsauta Change (Vaihda). Näytölle avautuu Windows® Explorer -
valintaikkuna.

3. Siirry haluamasi kirjaston sijainnin kansioon ja napsauta OK-
painiketta. Windows® Explorer -valintaikkuna sulkeutuu.

4. Hyväksy uusi kirjaston sijainti napsauttamalla OK-painiketta.

5. Voit palata oletusarvoiseen kirjaston sijaintipaikkaan napsauttamalla 
Default (Oletus) > OK. Oletussijainti tallentuu.

Työpöydän näkymien kuvaus
Voit tarkastella työtäsi ohjelmistossa usealla eri tavalla:

• Normal (Normaali)

• Handheld Screen (Kämmenlaitteen näyttö)

• Presentation (Esitys)

Työpöytänäkymän muuttaminen
Työpöytänäkymän muuttaminen:

Napsauta työkaluvalikon kohtaa View (Näytä) ja valitse haluamasi 
näkymä.

Voit palata normaalinäkymään napsauttamalla View (Näytä)> 
Normal View (Normaalinäkymä).
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Normaalinäkymän käyttö

Normal (Normaali) -näkymä on työpöytäohjelmiston oletusnäkymä. 

Handheld Screen (Kämmenlaitteen näyttö) -näkymän 
käyttö
Handheld Screen (Kämmenlaitteen näyttö) -näkymässä voit esikatsella 
asiakirjoja sellaisina kuin ne näkyvät kämmenlaitteen näytössä. Näytön 
koko on rajoitettu kämmenlaitteen näytön mukaisesti.
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Presentation (Esitys) -näkymän käyttö
Presentation (Esitys) -näkymässä sivut näkyvät ilman navigointiruutua. 
Tämä näkymä on käyttökelpoinen, kun asiakirjoja näytetään 
videoprojektorilla.

Presentation (Esitys) -näkymää voidaan käyttää yhdessä joko Normal 
(Normaali) -näkymän tai Handheld Screen (Kämmenlaitteen näyttö) -
näkymän kanssa.
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Virtuaalisen näppäimistön käyttö
Työpöytäohjelmistossa voit käyttää virtuaalista näppäimistöä, joka 
jäljittelee suoraan kämmenlaitteen näppäimistön toimintaa. Tämän 
näppäimistön avulla voit syöttää lausekkeita ja suorittaa laskutoimituksia 
työpöytäohjelmistolla aivan samalla tavalla kuin kämmenlaitteellakin.

Huomaa: Monissa tämän oppaan toimenpiteissä tarvitaan 
kämmenlaitteen näppäinten painamista. Jotkin näistä näppäimistä ovat 
myös tietokoneen näppäimistössä, mutta virtuaalisen näppäimistön 
avulla voit käyttää monia kämmenlaitteen näppäimistöön kuuluvia 
toimintoja ja pikavalintoja.

Näppäimistön haku näytölle
Hae näppäimistö näkyviin valitsemalla View (Näytä) > Keypad 

(Näppäimistö) tai napsauttamalla painiketta .

Näppäimistö ilmestyy näytölle.

TI-Nspire™-työkalujen kuvaus
Sitä mukaa kun saat lisää kokemusta asiakirjojen käsittelystä TI-Nspire™-
sovelluksessa, voit alkaa käyttää tässä luvussa lyhyesti kuvattuja 
työkaluja: muuttujat, katalogit, symbolit, matematiikkamallit ja 
näyttökuvat. Tässä osassa on lyhyt yleiskuvaus työkaluista ja niiden 
toiminnoista.
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Muuttujien käsittely
Muuttuja voi olla mikä tahansa sovelluksessa luodun kohteen tai 
funktion osa tai määrite. Esimerkkejä määritteistä, joita voidaan käyttää 
muuttujina, ovat suorakulmion pinta-ala, ympyrän säde, taulukon solun 
sisältämä arvo tai rivin tai sarakkeen sisältö tai funktiolauseke. Kun luot 
muuttujan, se tallentuu muistiin. Muuttujien määritelmät ovat tehtävän 
sisällä, eivätkä ne siirry tehtävästä toiseen asiakirjan sisällä.

Lisätietoja muuttujista löytyy kohdasta Muuttujien käsittely.

Katalogin käyttö
Katalogin avulla voit lisätä tehtäviisi komentoja ja funktioita, yksiköitä, 
symboleja ja lausekemalleja. Katalogin ikkunassa on viisi välilehteä, 
joiden avulla komennot, erikoismerkit ja mallit on ryhmitelty:

Katalogin avaaminen

1. Katalogi avataan painamalla Catalog (Katalogi) -kuvaketta .

contains all commands and functions, in alphabetical 
order

contains all math functions

provides the values for standard measurement units.

provides a symbol palette for adding special characters.

contains math templates for creating two dimensional
objects, including product, sum, square root and integral.

shows Public library (LibPub) objects.
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2. Valitse välilehti, joka sisältää tehtävään lisättävän funktion, symbolin 
tai lausekkeen.

3. Hae kohde näkyviin vierityspalkin tai alanuolen avulla ja valitse se 
napsauttamalla.

4. Lisää kohde painamalla Enter-painiketta tai kaksoisnapsauttamalla.

Huomaa: Joillakin funktioilla on ohjattu toiminto, joka auttaa 
funktion argumenttien syöttämisessä. Jos haluat mieluummin 
syöttää argumentin arvot suoraan syöteriville, joudut mahdollisesti 
poistamaan ohjatun toiminnon käytöstä napsauttamalla sen 
kuvaketta.

Erikoismerkkien tai matematiikkamallien syöttäminen
Työkalurivillä on kaksi kuvaketta, joista pääset nopeasti symboleihin ja 
malleihin:

sisältää symbolipaletin, josta voit lisätä erikoismerkkejä

sisältää matematiikkamallit, joiden avulla voit luoda 
kaksiulotteisia objekteja, mukaan lukien tulo, summa, neliöjuuri ja 
integraali.

1. Voit siirtyä haluamaasi palettiin napsauttamalla sen kuvaketta.

2. Korosta kohde vierityspalkin, nuolinäppäinten tai hiiren avulla. 
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3. Lisää kohde painamalla Enter-painiketta tai kaksoisnapsauttamalla.

Näyttökuvien kaappaaminen ja näyttäminen
TI-Nspire™-sovelluksessa voit kaapata näyttökuvan eli ottaa kuvan 
aktiivisesta TI-Nspire™-sivusta.

• Näyttökuva esittää aktiivista näkymää.

• Voit kopioida kuvan leikepöydälle tai tallentaa sen kuvatiedostoksi.

• Jos otat useita näyttökuvia käyttäessäsi TI-Nspire™-sovellusta, voit 
katsella ja käyttää mitä tahansa näistä kuvista.

• Jos haluat tallentaa kuvat myöhempää käyttöä varten, muista 
tallentaa ne ennen kuin lopetat TI-Nspire™-istunnon. 
Tallentamattomat kuvat poistuvat, kun istunto lopetetaan.

• Et voi liittää tai lisätä kuvia TI-Nspire™-asiakirjaan.

Näyttökuvan ottaminen
Voi ottaa näyttökuvia TI-Nspire™-sovelluksessa jollakin seuraavista 
menetelmistä:

• Napsauta Tools (Työkalut) > Screen Shot (Näyttökuva) > Take Shot 
(Ota kuva).

• Näppäile pikavalinta Ctrl + J (“ + J Macintosh®-järjestelmässä).

• Napsauta työkalun kuvaketta Screen Shot (Näyttökuva). 

Näyttökuvan kopioiminen leikepöydälle
Kaapattuasi kuvan näytölle avautuu Screen Shot (Näyttökuva) -ikkuna. 
Kuvan kopioiminen suoraan toiseen sovellukseen:

1. Valitse kopioitava kuva.

2. Napsauta Screen Shot (Näyttökuva) -ikkunassa työkalurivin 
kuvaketta Copy Screen Shot (Kopioi näyttökuva), joka on 

näkyvissä Screen Shot (Näyttökuva) -ikkunassa. 

3. Siirry sovelluksen alueelle, johon haluat kopioida näyttökuvan.

4. Valitse Paste (Liitä) tai paina pikavalintaa Ctrl + V (“ + V 
Macintosh®-järjestelmässä).

Näyttökuvan tallentaminen
Voit tallentaa näyttökuvan seuraavissa kuvatiedostomuodoissa:

• .gif
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• .jpg (JPEG)

• .tif

Kun tallennat näyttökuvan, voit käyttää sitä kuten mitä tahansa 
muuta kuvatiedostoa kohdesovelluksessa.

Usean näyttökuvan kaappaaminen ja näyttäminen
TI-Nspire™ ottaa useita näyttökuvia niin kauan kuin nykyinen istunto on 
aktiivinen.

• Kaapattavien näyttöjen lukumäärä on rajoitettu näyttökuvien koon 
perusteella.

• Kun tämä raja on saavutettu, järjestelmä antaa varoituksen.

• Rajan saavuttamisen jälkeen joitakin näyttökuvia on poistettava, tai 
kuvat on ensin tallennettava ja näyttökuvat on poistettava 
aktiivisesta valikosta.

• Kun haluat katsella useita näyttökuvia pikkukuvien näkymässä, 

napsauta Thumbnail (Pikkukuvat) -kuvaketta. 

• Kun haluat katsella useita näyttökuvia samanaikaisesti, napsauta 
Single Screen Shot View (Yhden näyttökuvan näkymä) 

-kuvaketta. 

• Voit liikkua kuvissa napsauttamalla Screen Shot (Näyttökuva) 
-ikkunassa ikkunan yläosassa olevia vihreitä oikealle ja vasemmalle 
osoittavia nuolia. Voit kopioida tai tallentaa näitä kuvia niin kauan 
kuin sovellus on aktiivinen.

Näyttökuvan näyttäminen
• Kun haluat katsella aktiivisen TI-Nspire™-istunnon aikana otettua 

näyttökuvaa, napsauta Tools (Työkalut) > Screen Shot 
(Näyttökuva) > View Shot (Näytä kuva).

• Voit lähentää aluetta napsauttamalla Zoom in (Lähennä) 

-kuvaketta. 

• Voit loitontaa aluetta napsauttamalla Zoom out (Loitonna) 

-kuvaketta. 



Asiakirjojen käsittely 21

Asiakirjojen käsittely

Kaikki työt, jotka luot ja tallennat työpöytäohjelmistolla, tallentuvat 
asiakirjoina. Asiakirja koostuu yhdestä tai useammasta tehtävästä. 
Jokainen tehtävä sisältää yhden tai useampia sivuja. Näytön työalueella 
on näkyvissä yksi sivu. Kaikki työt näkyvät sovelluksissa sivuilla.

Huomaa: TI-Nspire™-asiakirja voi sisältää enintään 30 tehtävää, ja 
jokainen tehtävä voi sisältää enintään 50 sivua. 

Uuden asiakirjan luominen
Kun avaat työpöytäohjelmiston ensimmäisen kerran, näytölle avautuu 
automaattisesti tyhjä asiakirja, joka sisältää yhden tehtävän. Työpöydän 
työalueella on näkyvissä tyhjä sivu. Voit lisätä sovelluksia ja sisältöä tälle 
sivulle ja luoda näin asiakirjan. 

Voit luoda uuden asiakirjan milloin tahansa suorittamalla seuraavat 
vaiheet:

Valitse File (Tiedosto)> New (Uusi) tai napsauta . 

Uusi asiakirja avautuu työalueelle, ja näkyvissä on tyhjä sivu.

Asiakirjojen tallentaminen
Uuden asiakirjan tallentaminen: 



22 Asiakirjojen käsittely

1. Valitse File (Tiedosto) > Save Document (Tallenna asiakirja) tai 

paina painiketta .

Näytölle avautuu Save TI-Nspire™ Document (Tallenna TI-Inspire™-
asiakirja) -valintaikkuna. Asiakirjojen oletusarvoinen tallennuspaikka 
on My Documents (Omat asiakirjat)/TI-Nspire.

2. Valitse (tai luo) kansio, johon haluat tallentaa asiakirjan.

3. Anna uudelle asiakirjalle nimi. 

4. Tallenna asiakirja napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta.

Asiakirjat tallentuvat tiedostotunnisteella .tns. 

Asiakirjan tallentaminen uudella nimellä
Voit tallentaa asiakirjan uuteen kansioon ja/tai uudella nimellä. Toimi 
seuraavasti:

1. Valitse File (Tiedosto) > Save As... (Tallenna nimellä...).

Näytölle avautuu Save As... (Tallenna nimellä...) -valintaikkuna. 
Valitse (tai luo) kansio, johon haluat tallentaa asiakirjan.

2. Anna asiakirjalle uusi nimi. 

3. Tallenna asiakirja uudella nimellä napsauttamalla Save (Tallenna) -
painiketta.
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Sovellusten käsittely
Kun avaat uuden asiakirjan ensimmäistä kertaa tai lisäät uuden sivun 
asiakirjaan, voit hakea sovellusvalikon näkyviin napsauttamalla sivua ja 
valita sen jälkeen sovelluksen lisättäväksi sivulle. 

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten sovellus näkyy sivulla.

À Sovelluksen työkalurivi - Tällä alueella ovat näkyvissä sivulla 
aktiivisena olevalle sovellukselle nimenomaisesti tarkoitetut työkalut 
ja työkaluvalikot.

Á Tehtävän/sivun numero - Ensimmäinen numero on aktiivisen 
sivun tehtävän numero, ja toinen numero on tehtävän sivunumero. 
Edellä olevassa esimerkissä numeromerkintä on 1.1, joka tarkoittaa 
siis asiakirjan ensimmäisen tehtävän ensimmäistä sivua.

Sovelluksen lisääminen sivulle
Sovellus lisätään sivulle seuraavasti:

1. Valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Ota näkyviin sovellusten luettelo napsauttamalla työaluetta.

ÁÀ
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• Avaa Insert (Lisää) -valikko tai hae sovellusvalikko näkyviin 

napsauttamalla -painiketta. 
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2. Valitse napsauttamalla sovellus, jonka haluat lisätä sivulle.

Sovellus sekä sen oma työkalurivi tulevat näkyviin.

Usean sovelluksen käyttö sivulla
Jokaisella sivulla voi käyttää enintään neljää sovellusta. Tässä esimerkissä 
on sivu, jolla on kolme sovellusta. 

Kun sivulla on useita sovelluksia, näkyvissä on käytössä olevan 
sovelluksen työkalurivi. Usean sovelluksen käyttöön liittyy kaksi vaihetta:

• Sivun asettelun muuttaminen usean sovelluksen käyttöön sopivaksi
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• Sovellusten lisääminen

Voit lisätä sivulle useita sovelluksia, vaikka sivulla olisi jo jokin aktiivinen 
sovellus.

Sivun asettelun muuttaminen usealle sovellukselle
Oletusarvoisesti jokainen sivu sisältää yhden sovelluksen lisäämiseen 
tarvittavan tilan. Ota näkyviin sivun asettelujen valikko napsauttamalla 

Insert (Lisää) > Layout (Asettelu) tai napsauta painiketta . 

1. Korosta asettelu, jonka haluat lisätä sivulle, ja valitse se 
napsauttamalla.

Sivu näkyy uudella asettelulla.

2. Valitse sovellus sivun jokaiseen uuteen osaan.



Asiakirjojen käsittely 27

Sovellusten paikkojen vaihtaminen sivulla
Voit muuttaa sovellusten paikkoja useita sovelluksia sisältävällä sivulla 
vaihtamalla kahden sovelluksen paikkaa.

1. Napsauta Edit (Muokkaa) > Swap Application (Vaihda sovellusta).

Huomaa: Viimeksi käsittelemäsi aktiivinen sovellus valitaan 
automaattisesti ensimmäiseksi vaihdettavaksi sovellukseksi. 

2. Napsauta toista vaihdettavaa sovellusta. Tämä toimenpide suorittaa 
vaihdon.

Huomaa: Kun käytössä on vain kaksi työaluetta, valittu sovellus 
vaihtaa automaattisesti paikkaa työalueen toisen sovelluksen kanssa.

Voit peruuttaa paikanvaihdon painamalla Esc-painiketta.

Sovelluksen poistaminen sivulta
1. Napsauta poistettavaa sovellusta. 

2. Valitse Edit (Muokkaa) > Select Application (Valitse sovellus) 
tai käytä pikavalintaa Ctrl + K (“ + K Macintosh®-järjestelmässä).

Valittu sovellus vilkkuu sivulla.

3. Napsauta painiketta  tai valitse Edit (Muokkaa) > Delete 
(Poista).
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Tehtävien ja sivujen käsittely

Tehtävän lisääminen asiakirjaan
Asiakirja voi sisältää enintään 30 tehtävää. Uuden tehtävän lisääminen:

Valitse Insert (Lisää) > Problem (Tehtävä) tai napsauta työkalurivin 

kuvaketta  ja valitse  Problem (Tehtävä).

Asiakirjaan lisätään uusi yksisivuinen tehtävä.

Sivun lisääminen tehtävään
Jokainen tehtävä voi sisältää enintään 50 sivua. Voit lisätä uuden sivun 
tehtävään jollakin seuraavista menetelmistä:

• Valitse Insert (Lisää) > Page (Sivu) tai napsauta työkalurivin 

kuvaketta   ja valitse  Page (Sivu).

• Paina Ctrl + I (“ + I Macintosh®-järjestelmässä).

Uusi sivu avautuu näytölle. Valitse sivulle lisättävä sovellus.

Sivujen valitseminen ja siirtäminen kuvakenäkymästä
Kuvakenäkymä on näytön vasemmalla puolella oleva alue, jossa 
asiakirjan kaikki sivut ovat näkyvissä kuvakkeina. Kuvakenäkymän avulla 
voit siirtyä asiakirjan eri sivuille sekä siirtää ja järjestää sivut nopeasti 
uudelleen.
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À Kuvakenäkymä - näyttää nykyisen asiakirjan kaikkien tehtävien 
kaikki sivut kuvakkeina. Vierityspalkin avulla saat näkyviin sivut, 
jotka eivät mahdu näytölle.

Á Aktiivinen sivu - Sivu, joka näkyy parhaillaan korostettuna 
kuvakenäkymässä ja aktiivisena työalueella.

Â Tehtävän/sivun numero - tehtävän numero ja sen perässä sivun 
numero.

Sivujen valitseminen
Työalueella aktiivisena oleva sivu on aina ilmaistu kuvakenäkymässä. 

• Jos käsittelet parhaillaan sivua työalueella, sivu näkyy 
kuvakenäkymässä mustalla vahvennetulla reunuksella. 

• Jos parhaillaan käytät kuvakenäkymää, työalueella aktiivisena 
olevan sivun reunat näkyvät sinisellä kuvakenäkymäruudussa. 

Sivun napsauttaminen kuvakenäkymässä aktivoi sivun, ja se tulee 
näkyviin työalueelle.

Sivujen järjestäminen uudelleen
Kuvakenäkymän avulla voit muuttaa tehtävän sivujen järjestystä.

1. Valitse sivun kuvake kuvakenäkymäruudusta napsauttamalla sitä.

2. Pidä hiiren painiketta alhaalla ja vedä sivu haluamaasi kohtaan. Kun 
vapautat painikkeen, sivu putoaa uuteen kohtaan.

Sivujen poistaminen 

Voit poistaa koko sivun työkalurivin poistotyökalujen avulla. 

1. Valitse poistettava sivu.

À

Á

Â
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2. Valitse Edit (Muokkaa) > Delete (Poista) tai napsauta poiston 

kuvaketta .

LearningCheck™-tiedostojen avaaminen
TI-Nspire™ pystyy muuntamaan monia LearningCheck™ Creator -
sovelluksella luotuja kysymystyyppejä. Kun LearningCheck™-tiedosto on 
avattu, järjestelmä muuntaa LearningCheck™-kohteet TI-Nspire™-
kysymyslomakkeen muotoon ja tallentaa lomakkeen TI-Nspire™-
asiakirjana.

Joidenkin LearningCheck™-tiedostojen kohdalla joudut mahdollisesti 
määrittämään tiettyjä tiedoston ominaisuuksia kuten normaalistikin 
TI-Nspire™-asiakirjaa tallennettaessa. Jos LearningCheck™-tiedoston 
nimi on esimerkiksi liian pitkä, TI-Nspire™ pyytää nimeämään sen 
uudelleen.

LearningCheck™-kohteiden tyypit, joita voidaan muuntaa
• Avoimen vastauksen kysymykset ja monivalintakysymykset 

muuntuvat vastaaviksi kysymystyypeiksi TI-Nspire™-sovelluksessa.

• Seuraavat täydennettävät kysymyslomakkeet muuntuvat 
TI-Nspire™-kysymyslomakkeeksi kuten tässä on kuvattu:

– Numero- ja tekstikysymykset muuntuvat avoimen vastauksen 
kysymyksiksi.

– Pudotusvalikkokysymykset muuntuvat monivalintakysymyksiksi.

• Järjestelmä yrittää muuntaa LearningCheck™-
matematiikkasyntaksin TI-Nspire™-muotoon. Muista tarkastaa teksti 
muuntamisen jälkeen.

Jos LearningCheck™-kysymyksessä on oikea vastaus tai vastausehdotus, 
se muunnetaan ja tallennetaan kysymyslomakkeeseen.

LearningCheck™-kohteiden avaaminen
1. Kun haluat muuntaa LearningCheck™-tiedoston, napsauta File 

(Tiedosto) > Open Document (Avaa asiakirja).

Näytölle avautuu tiedostojen selausikkuna.
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2. Napsauta Files of type (Tiedostojen tyyppi) -pudotusvalikkoa ja 
valitse LearningCheck™-tiedostotyyppi.

3. Selaa kansioon, jossa tiedosto sijaitsee.

4. Valitse tiedosto ja valitse sitten Open (Avaa).

Tiedosto muuntuu TI-Nspire™-asiakirjaksi. 

Huomioitavaa kysymysten muuntamisessa
• Joitakin LearningCheck™-kohteita ei voi muuntaa. Tällaiset 

tiedostot näkyvät Muistiinpanot-sovelluksen sivulla, jossa sanotaan, 
että kohdetta ei ole muunnettu:

– Täydennettävät kysymykset

– Jaksottaiset kysymykset

– Kuvavalintakysymykset

• LearningCheck™-kohteiden sisältämiä kuvia ei muunneta. Kuvan 
sisältävissä kohteissa Muistiinpanot-sovelluksen sivulla ilmoitetaan, 
että kuvaa ei ole muunnettu.

• TI-Nspire™-asiakirjat voivat sisältää 30 tehtävää (osiota), 50 sivua 
tehtävää kohden. Ohjelmisto ei avaa tätä suurempia 
LearningCheck™-tiedostoja.
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Huomautus: Macintosh®-tietokoneessa et voi avata Cabri II Plus™ .fig -
tiedostoa etkä Learning Check™ .edc -tiedosta. Et myöskään voi vieda 
TI-Nspire™ .tns -dokumenttia .fig-tiedostona.

Asiakirjojen tulostaminen
Jos tietokoneesi on kytketty tulostimeen, voit tulostaa avoinna olevan 
asiakirjan sisällön. Voit siirtyä Tulosta-valintaikkunaan 
jommallakummalla seuraavista tavoista:

• Valitse File (Tiedosto) > Print (Tulosta). 

• Paina Ctrl + P (“ + P Macintosh®-järjestelmässä). 

• Napsauta työkalurivin tulostimen kuvaa . 

Print Document (Tulosta asiakirja) -valintaikkunasta voit valita seuraavat:

• Tulostinpalvelu, joka suorittaa tulostuksen.

• Tulostettava tehtäväsarja mukaan lukien kaikki asiakirjan sisältämät 
tehtävät.

• Tulostettavien kopioiden määrä.

• Tulostimen paperikoko. Oletusarvoinen paperikoko on A4 
Euroopassa ja Letter USA:ssa.

• Tulosteen suunta: pysty tai vaaka. Oletusarvoinen suunta on 
Landscape (Vaaka).

• Tarvittaessa sivun skaalaus. Oletusasetus on None (Ei mitään). Tässä 
tapauksessa tulostin yrittää tulostaa koko sivun valitulle 
paperikoolle, mutta jotain voi leikkautua pois. Toinen vaihtoehto, 
Print Screen (Tulosta näyttö), tulostaa kaiken, mitä on näkyvissä 
TI-Nspire™-sivulla.

• Voit esikatsella tulosteen napsauttamalla Print Preview (Tulostuksen 
esikatselu) -painiketta. 

Valittuasi tulostustyön parametrit napsauta Print (Tulosta). 

Huomaa: Jos et muuta tulostusasetuksia, oletusarvona on, että kaikki 
asiakirjan sivut tulostetaan.
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Tulostuksen esikatselun käyttö
Tällä toiminnolla voit tarkistaa, miltä asiakirja näyttää tulostettuna, 
ennen tulostuskäskyn antamista. Voit siirtyä esikatselussa sivulta sivulle ja 
tarkistaa tulostuspyyntösi kaikki sivut.
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Muuttujien käsittely

Arvojen linkittäminen sivuille
Muuttujan linkittäminen on tehokas työkalu matemaattisten mallien 
luomisessa ja tutkimisessa. Yhdessä sovelluksessa luotuja ja määritettyjä 
arvoja ja funktioita voidaan jakaa muiden sovellusten kanssa. (Kuvaajat 
& Geometria- ja Tiedonkeruu-sovellusten välinen suhde on 
tietynlaatuinen, ja sitä käsitellään luvussa Tiedonkeruu.) 

Linkitettyjä kohteita käytettäessä tulee muistaa seuraavat asiat:

• Arvoja voidaan linkittää yhdellä sivulla olevien sovellusten välillä tai 
saman tehtävän eri sivujen välillä. 

• Kaikki sovellukset on linkitetty samoihin todellisiin tietoihin, joten 
jos poistat tiedot jostakin sovelluksesta, kaikki viittaukset tähän 
dataan häviävät.

• Jos linkitettyä arvoa muutetaan alkuperäisessä sovelluksessa, muutos 
näkyy kaikissa linkitetyissä kohteissa.

Voit määrittää arvon tai funktion muuttujaksi kaikissa sovelluksissa. 
Muuttujan määrittäminen on arvojen linkittämisen ensimmäinen vaihe.

Muuttujien luominen
Muuttuja voi olla mikä tahansa sovelluksessa luodun kohteen tai 
funktion osa tai määrite. Esimerkkejä määritteistä, joita voidaan käyttää 
muuttujina, ovat suorakulmion pinta-ala, ympyrän säde, taulukon solun 
sisältämä arvo tai rivin tai sarakkeen sisältö tai funktiolauseke. Kun luot 
muuttujan, se tallentuu muistiin. 

Muuttujien tyypit
Seuraavat datatyypit voidaan tallentaa muuttujiksi:

Datatyyppi Esimerkkejä

Lauseke 2.54 1.25E6 2p xmin/10 2+3i (xN2)2 /2

Lista {2, 4, 6, 8} {1, 1, 2}

Matriisi Voidaan syöttää seuraavasti: 

[1,2,3;3,6,9]

Merkkijono “Hei” “xmin/10” “Vastaus on:”

Funktio myfunc( arg ) ellipse( x, y, r1, r2 )

2

1 2 3
3 6 9
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Muuttujan luominen Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
arvosta
1. Valitse muuttujaksi tallennettava arvo napsauttamalla.

2. Valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Valitse Variables (Muuttujat)  -työkalu. 

• Paina Ctrl + L (“ + L Macintosh®)-järjestelmässä.

• Valitse Tools (Työkalut) > Variables (Muuttujat). 

Muuttujien vaihtoehdot tulevat näkyviin, ja Store (Tallenna) on 
korostettu.

3. Paina Enter. Valitun arvon edessä on VAR :=. 

Tämä on oletusarvoinen muuttujan nimi. Kirjoita sanan VAR päälle 
muuttujan nimi, jonka haluat antaa arvolle. 

Mittaustulos pinta-ala, piiri, pituus, kulmakerroin, kulma

Datatyyppi Esimerkkejä
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4. Kirjoitettuasi muuttujan nimen paina Enter. 

Arvo tallentuu antamallasi muuttujan nimellä, ja tallennettu arvo tai 
sen nimi näkyy lihavoituna ilmaisten, että kyseessä on tallennettu 
arvo. 

Huomaa: Voit jakaa myös Kuvaajat & Geometria -sovelluksen akselin 
loppuarvon muiden sovellusten kanssa. Ota tarvittaessa näkyviin vaaka- 
ja pystyakselin loppuarvot napsauttamalla Actions (Toiminnot), 
Show/Hide Axes End Values (Näytä/piilot akseleiden loppuarvo). 
Korosta loppuarvoa vastaava luku napsauttamalla sitä syötekentässä. 
Nimeä muuttuja ja tallenna se käytettäväksi muissa sovelluksissa jollakin 
vaiheessa 2 kuvatussa menetelmällä.

Muuttujan luominen Listat & Taulukot -sovelluksen solun 
arvosta 
Solun arvon voi jakaa muiden sovellusten kanssa. Kun määrität jaetun 
solun tai viittaat siihen Listat & Taulukot -sovelluksessa, lisää nimen eteen 
heittomerkki (').

1. Napsauta jaettavaa solua.

2. Paina h. 

Soluun lisätään kaava, jossa var on muuttujan nimen paikanpitäjä.

3. Kirjoita kirjainten “var” tilalle muuttujan nimi ja paina ·.
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Arvo on nyt käytettävissä muuttujana muille sovelluksille saman 
tehtävän sisällä.

Huomaa: Jos määrittämäsi niminen muuttuja on jo olemassa nykyisessä 
tehtävätilassa, Listat & Taulukot -sovellus näyttää virheilmoituksen.

Laskin-sovelluksen muuttujien luominen 
Painikkeen h sijaan voit käyttää painiketta “:=” tai Define (Määritä) -
komentoa. Kaikki seuraavat lausekkeet ovat samanarvoisia.

5+83 & num

num := 5+83

Define num=5+83

Muuttujien käytössä huomioitavaa

Muuttujien nimeämissäännöt
Luomiesi muuttujien ja funktioiden nimien tulee noudattaa seuraavia 
nimeämissääntöjä:

Huomaa: Älä määritä muuttujia, joilla on sama nimi kuin 
tilastoanalyyseissä käytettävillä muuttujilla. Joissakin tapauksissa tästä 
voi olla seurauksena virhetilanne. Tilastoanalyyseissä käytettävät 
muuttujanimet on mainittu funktioiden liitteessä, kohdassa StatMatrix 
(Tilastomatriisi).

• Nimen pituus voi olla 1-16 merkkiä, ja se voi sisältää kirjaimia, 
numeroita ja alaviivan (_). Kirjaimet voivat olla latinalaisia tai 
kreikkalaisia (ei kuitenkaan Π tai p), aksenttimerkillä varustettuja ja 
kansainvälisiä kirjaimia.

• Voit käyttää isoja tai pieniä kirjaimia. Nimet AB22, Ab22, aB22 ja ab22 
viittaavat kaikki samaan muuttujaan.

• Ensimmäinen merkki ei voi olla numero.

• Älä käytä välilyöntejä.

• Jos käytät alaviivaa ensimmäisenä merkkinä, muuttuja katsotaan 
yksikkötyypiksi, esimerkiksi _m, _ft ja _in. Yksiköiden nimissä ei voi 
olla muita alaviivoja.

• Valmiiksi määritettyä muuttujan tai funktion nimeä ei voi käyttää, 
esimerkiksi ans tai min.

Huomaa: Kaikki TI-Nspire™-funktiot on esitetty TI-Nspire™-
sovelluksen käsikirjassa.
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Esimerkkejä:

Nimiristiriitojen välttäminen
Jaetulla muuttujalla voi olla sama nimi kuin taulukon solulla tai 
sarakkeen kirjaimella. Jotta voit välttää nimiristiriitoja taulukon 
kaavoissa, Listat & Taulukot -sovelluksessa on syntaksisäännöt.

• Kun viittaat muuttujaan, jonka nimi voisi olla ristiriitainen solun 
nimen kanssa (esim. A1), lisää muuttujan nimen eteen heittomerkki 
('A1).

• Kun viittaat taulukon sarakkeeseen (esim. A) välttäen aiheuttamasta 
ristiriitaa yksikirjaimisen muuttujan nimen A kanssa, lisää sarakkeen 
kirjaimen perään sulkupari (A[]).

Muuttujan nimi Kelpaako?

Myvar Kyllä

My var Ei. Sisältää välilyönnin.

a Kyllä

Log Ei. Nimi on käytössä funktiolla log( ).

Log1 Kyllä

3rdTotal Ei. Alkaa numerolla.

Käytä 
tätä 
syntaksia:

Kun viittauksen 
kohde on: Huomautuksia

myvar Jaettu muuttuja 
myvar.

Erikoissyntaksia ei tarvita, koska 
tämä nimi ei ole ristiriidassa solun 
tai sarakkeen viittauksen kanssa.

A1 Taulukon solu 
sarakkeessa A, 
rivillä 1.

Tämä syntaksi viittaa aina taulukon 
soluun A1—ei koskaan muuttujaan 
A1.

'A1 Jaettu muuttuja A1. Heittomerkki kohdistaa tämän 
viittauksen muuttujaan A1—ei 
koskaan taulukon soluun A1.

A Jaettu muuttuja A. Tämä syntaksi ei viittaa koskaan 
sarakkeeseen A.

A[] Nykyisen taulukon 
sarake A.

Sulut kohdistavat tämän 
viittauksen sarakkeeseen A—ei 
koskaan muuttujaan A.
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Muuttujan arvon tarkistaminen Laskin-sovelluksen avulla
Voit tarkistaa olemassaolevan muuttujan arvon syöttämällä sen nimen 
Laskin-sovelluksen syöteriville.

Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville muuttujan nimi num ja 
paina Enter. 

Vastauksena näkyy viimeksi num-muuttujaan tallennettu arvo.

Muuttujien käsittely (linkittäminen)
Luomiesi muuttujien jakaminen eli linkittäminen on tehokas työkalu 
matematiikan tutkimisessa. Linkitettyjen muuttujien näyttö päivittyy 
automaattisesti muuttujan arvon muuttuessa. 

Seuraavissa kahdessa esimerkissä Listat & Taulukot -sovelluksessa on 
luotu kaksi datalistaa, ja listat on sen jälkeen piirretty Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksessa. 

Kun arvoja muutetaan Listat & Taulukot -sovelluksessa, ne päivittyvät 
automaattisesti Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa.
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Linkittäminen jaettuihin muuttujiin
Jaetun muuttujan käyttö:

1. Hae näkyviin sivu ja valitse kohta tai objekti, johon haluat linkittää 
muuttujan. 

2. Valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Valitse Variables (Muuttujat)  -työkalu.

• Paina Ctrl + L (“ + L Macintosh®-järjestelmässä).

• Valitse Tools (Työkalut) > Variables (Muuttujat).

Muuttujien vaihtoehdot tulevat näkyviin, ja Store (Tallenna) on 
korostettu.

3. Selaa luetteloa näppäimillä 9 ja : tai kirjoita muuttujan nimen alkua. 

Syöttäessäsi kirjaimia järjestelmä näyttää ne muuttujat, jotka alkavat 
kirjoittamillasi kirjaimilla. Kirjoittamalla nimen alkua löydät 
muuttujan nopeammin, jos luettelo on pitkä. 
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4. Kun olet löytänyt ja korostanut haluamasi muuttujan nimen, 
napsauta nimeä tai paina Enter. 

Valittu muuttujan arvo linkittyy. 

Listat & Taulukot -sovelluksen solun linkittäminen 
muuttujaan
Kun linkität solun muuttujaan, Listat & Taulukot -sovellus pitää solun 
arvon päivitettynä muuttujan nykyisen arvon mukaisesti. Muuttuja voi 
olla mikä tahansa nykyisen tehtävän sisältämä muuttuja, ja se voidaan 
määrittää Kuvaajat & Geometria- tai Laskin-sovelluksessa tai missä 
tahansa Listat & Taulukot -sovelluksen kohdassa.

Huomaa: Älä luo linkkiä järjestelmän muuttujaan. Tämä voisi estää 
järjestelmän päivittämästä muuttujaa. Järjestelmän muuttujia ovat ans, 
StatMatrix (Tilastomatriisi) sekä tilastojen tulokset (esimerkiksi RegEqn 
(RegYht), dfError ja Resid).

1. Napsauta solua, jonka haluat linkittää muuttujaan.

2. Napsauta  ja napsauta Cell (Solu).

Näytölle avautuu VarLink-valikko.
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3. Selaa muuttujan nimeen kohdasta Link To (Linkitä) ja napsauta 
nimeä.

Muuttujan arvo näkyy solussa.

Linkitetyn muuttujan poistaminen
Linkitetyn muuttujan poistaminen sivulta:

1. Valitse linkitetty muuttuja. 

2. Valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Valitse Variables (Muuttujat)  -työkalu. 

• Paina Ctrl + L (“ + I Macintosh®-järjestelmässä). 

• Valitse Tools (Työkalut) > Variables (Muuttujat). 

Muuttujien vaihtoehdot tulevat näkyviin.

3. Valitse Unlink (Poista linkki). 

Linkki poistuu arvosta, ja arvo näkyy ilman lihavointia. 
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Laskin-sovelluksen käyttö

Laskin-sovelluksen käytön aloittaminen
Calculator (Laskin) -sovelluksessa voit syöttää ja laskea matemaattisia 
lausekkeita. Voit määrittää sovelluksessa muuttujia, funktioita ja 
ohjelmia. Kun määrität muuttujan, funktion tai ohjelman tai muokkaat 
sitä, se on käytettävissä kaikissa saman tehtävän sisältämissä 
matematiikan ja luonnontieteiden oppimisteknologian TI-Nspire™-
sovelluksissa—esimerkiksi Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa.

Voit käyttää Laskin-sovellusta myös määrittäessäsi kirjasto-objekteja, 
kuten muuttujia, funktioita ja ohjelmia, joita voidaan käyttää minkä 
tahansa asiakirjan mistä tahansa tehtävästä. Kirjasto-objektien 
luomisohjeet on esitetty käsikirjan kappaleessa Kirjastot.

À

Á Â
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À Calculator (Laskin) -valikko – Tämä valikko on käytettävissä aina, kun 
olet Laskin-sovelluksen työalueella. Kuvassa näkyvä valikko ei 
välttämättä ole täsmälleen samanlainen kuin omalla näytölläsi 
näkyvä valikko.

Á Calculator (Laskin) -sovelluksen työalue

– Syötä matemaattinen lauseke syöteriville ja sievennä lauseke 
painamalla Enter-painiketta.

– Lausekkeet näkyvät normaalissa matemaattisessa 
esitysmuodossa syöttäessäsi niitä.

– Syötetyt lausekkeet ja vastaukset siirtyvät Laskin-sovelluksen 
historiatietoihin. 

Â Esimerkki toisessa TI-Nspire™-sovelluksessa käytettävistä Laskin-
sovelluksen muuttujista

Laskin-sovelluksen työkaluvalikko
Laskin-sovelluksen työkaluvalikosta voit syöttää ja laskea monenlaisia 
matemaattisia lausekkeita.

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä

 Actions (Toiminnot)

Define (Määritä) Lisää Define (Määritä) -
komennon.

Recall Definition (Hae 
määritelmä)

Voit tarkastella, käyttää 
uudelleen tai muokata 
määrittämääsi funktiota tai 
ohjelmaa.

Delete Variable (Poista 
muuttuja)

Lisää delVar-komennon.

Clear a-z (Tyhjennä a-z) Poistaa kaikki muuttujat, joilla 
on yksikirjaiminen nimi.

Clear History (Tyhjennä 
historiatiedot)

Poistaa kaikki lausekkeet 
Laskin-sovelluksen 
historiatiedoista.

Inser Comment (Lisää 
kommentti)

Voit lisätä tekstiä.
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Library (Kirjasto) Tästä kohdasta voit päivittää 
kaikki kirjastot, asettaa 
käyttötasoksi LibPub tai LibPriv, 
syöttää merkin “\” tai luoda 
kirjaston pikavalinnan.

 Number (Luku)

Convert to Decimal 
(Muunna 
desimaaliluvuksi)

Lisää ¢Decimal (Desimaali) -
komennon.

Factor (Tekijä) Lisää factor()-komennon.

Least Common Multiple 
(Pienin yhteinen tekijä)

Lisää lcm()-funktion.

Greatest Common Divisor 
(Suurin yhteinen tekijä)

Lisää gcd()-funktion.

Remainder (Jäännös) Lisää remain()-funktion.

Fraction Tools 
(Murtolukutyökalut)

Voit valita funktion propFrac(), 
getNum(), getDenom() tai 
comDenom().

Number Tools 
(Lukutyökalut)

Voit valita funktion round(), 
iPart(), fPart(), sign(), mod(), 
floor() tai ceiling().

Complex Number Tools 
(Kompleksilukutyökalut)

Voit valita funktiot conj(), 
real(), imag(), angle(), ¢Polar, 

¢Rect tai itseisarvomallin.

 Algebra

Solve (Ratkaise) Lisää solve()-komennon.

Factor (Tekijä) Lisää factor()-komennon.

Expand (Laajenna) Lisää expand()-komennon.

Zeros (Nollakohdat) Lisää zeros()-komennon.

Numerical Solve 
(Numeerinen ratkaisu)

Lisää nSolve()-komennon.

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Polynomial Tools 
(Polynomityökalut)

Voit valita funktion 
polyRemainder(), 
polyQuotient(), polyGcd(), 
polyCoeffs() tai polyDegree().

Fraction Tools 
(Murtolukutyökalut)

Voit valita funktion propFrac(), 
getNum(), getDenom() tai 
comDenom().

Convert Expression 
(Muunna lauseke)

Voit valita komennon ¢cos, 

¢sin tai ¢Exp.

Trigonometry 
(Trigonometriset funktiot)

Voit valita tExpand()- tai 
tCollect()-komennon.

Complex (Kompleksi) Voit valita cSolve()-, cFactor()- 
tai cZeros()-komennon.

Extract (Ekstrakti) Voit valita left()- tai right()-
komennon.

Finance Solver 
(Talouslaskentasovellus)

Käynnistää 
talouslaskentasovelluksen.

 Calculus (Differentiaali- ja 
integraalilaskenta)

Derivative (Derivaatta) Lisää derivaattaoperaation.

Integral (Integraali) Lisää integraalioperaation.

Limit (Raja-arvo) Lisää raja-arvo-operaation.

Sum (Summa) Lisää yhteenlaskuoperaation.

Product (Tulo) Lisää kertolaskuoperaation.

Function Minimum 
(Funktion minimi)

Lisää fMin()-funktion.

Function Maximum 
(Funktion maksimi)

Lisää fMax()-funktion.

Tangent Line 
(Tangenttisuora)

Lisää komennon tangentLine().

Normal Line 
(Normaalisuora)

Lisää komennon normalLine().

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Arc Length (Kaaren 
pituus)

Lisää arcLen()-funktion.

Series (Sarja) Tästä kohdasta voit valita 
komennon taylor(), series() tai 
dominantTerm().

Differential Equation 
Solver 
(Differentiaaliyhtälön 
ratkaisija)

Lisää deSolve()-funktion.

Implicit Differentiation 
(Implisiittinen derivointi)

Lisää impDif()-funktion.

Numerical Calculations 
(Numeeriset 
laskutoimitukset)

Tästä voit valita komennon 
nDeriv(), nInt(), nfMin() tai 
nfMax()

 Probability 
(Todennäköisyyslaskenta)

Factorial (Kertoma) (!) Lisää kertoman !.

Permutations 
(Permutaatiot)

Lisää nPr()-komennon.

Combinations 
(Kombinaatiot)

Lisään nCr()-komennon.

Random (Satunnaisluvut) Voit valita funktion rand(), 
randInt(), randBin(), 
randNorm(), randSamp() tai 
RandSeed.

Distributions (Jakaumat) Voit valita erilaisia jakaumia, 
kuten Normal Pdf (Normaali 
Pdf), Binomial Cdf (Binominen 
Cdf) ja Inverse (Käänteinen) F.

 Statistics (Tilastot)

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Stat Calculations 
(Tilastolliset 
laskutoimitukset)

Voit valita erilaisia tilastollisia 
laskutoimituksia, esimerkiksi 
yhden muuttujan analyysin, 
kahden muuttujan analyysin ja 
regressiot.

Stat Results 
(Tilastotulokset)

Lisää stat.results-muuttujan.

List Math 
(Listamatematiikka)

Voit valita erilaisia 
listalaskutoimituksia, 
esimerkiksi minimiarvo, 
maksimiarvo ja keskiarvo.

Lista Operations 
(Listaoperaatiot)

Voit valita erilaisia 
listaoperaatioita, kuten 
lajittelu, täyttäminen ja 
matriisiksi muuntaminen.

Distributions (Jakaumat) Voit valita erilaisia jakaumia, 
kuten Normal Pdf (Normaali 
Pdf), Binomial Cdf (Binominen 
Cdf) ja Inverse (Käänteinen) F.

Confidence Intervals 
(Luottamusvälit)

Voit valita erilaisia 
luottamusvälejä, esimerkiksi 
t interval (t-väli) ja z interval 
(z-väli).

Stat Tests (Tilastotestit) Voit valita erilaisia testejä, 
kuten ANOVA, t test, z test.

 Matrix & Vector (Matriisi ja 
vektori)

Transpose (Transponoi) Lisää merkinnän T

Determinant 
(Determinantti)

Lisää det()-komennon.

Row-Echelon Form (Rivi-
echelon-muoto)

Lisää ref()-komennon.

Reduced Row-Echelon 
Form (Sievennetty rivi-
echelon-muoto)

Lisää rref()-komennon.

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Simultaneous 
(Samanaikainen)

Lisää simult()-komennon.

Create (Luo) Voit valita erilaisia matriisin 
luontitoimintoja, kuten 
construct matrix (matriisin 
luominen), identity 
(identtinen), diagonal 
(diagonaalinen), submatrix 
(alamatriisi) jne.

Norms (Normit) Voit valita funktion norm(), 
rowNorm() tai colNorm().

Dimensions (Mitat) Voit valita funktion dim(), 
rowDim() tai colDim().

Row Operations 
(Rivioperaatiot)

Voit valita operaattorin 
rowSwap(), rowAdd(), 
mRow() tai mRowAdd().

Element Operations 
(Elementtioperaatiot)

Lisää “piste”-operaattoreita, 
kuten .+ (dot add, piste 
yhteenlasku) ja .^ (dot power, 
piste potenssi).

Advanced (Lisätoiminnot) Lisää funktion trace(), LU, QR, 
eigVl(), eigVc() tai charPoly(), 

Vector (Vektori) Lisää komennon unitV(), 
crossP(), dotP(), 8Polar 
(Polaarinen), 8Rect 
(Suorakulma) ,8Cylind (Lieriö) 
tai 8Sphere (Pallo).

 Functions & Programs 
(Funktiot ja ohjelmat)

Program Editor 
(Ohjelmaeditori)

Voit katsella uutta ohjelmaa tai 
funktiota, avata sen 
muokkausta varten tai tuoda 
tai luoda sen.

Func...EndFunc Lisää mallin funktion luomista 
varten.

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Ennen kuin aloitat
Avaa tietokoneohjelmisto ja lisää Laskin-sovellus asiakirjaan.

Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen ja 
laskeminen

Lausekkeiden syöttövaihtoehdot
Laskin-sovelluksessa voit syöttää ja muokata lausekkeita useilla erilaisilla 
menetelmillä.

• Napsauttamalla virtuaalisen näppäimistön painikkeita mukaan 
lukien Katalogin painike (k). (Voit hakea virtuaalisen 
näppäimistön näkyviin napsauttamalla View (Näytä) > Keypad 
(Näppäimistö).)

• Valitsemalla Laskin-valikon vaihtoehtoja.

Prgm...EndPrgm Lisää mallin ohjelman luomista 
varten.

Local (Paikallinen) Lisää Local (Paikallinen) -
komennon.

Control (Kontrolli) Voit valita komennon funktion 
ja ohjelman kontrollimallien 
luettelosta, esimerkiksi 
If...Then...EndIf, 
While...EndWhile, 
Try...Else...EndTry jne.

Transfer (Siirrä) Lisää siirtokomennon Return, 
Cycle, Exit, Lbl, Stop tai Goto.

Disp Näyttää välitulokset.

Mode (Tila) Lisää komentoja 
toimintatilojen asettamista tai 
lukemista varten, kuten 
näytettävät numerot, 
kulmatila, kantalukutila jne. 
Tästä kohdasta näet myös 
valittuna olevan kielen.

Add New Line (Lisää uusi 
rivi)

Aloittaa uuden rivin funktion 
tai ohjelman määritelmässä.

Valiko
n nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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• Painamalla tietokoneen näppäimistön pikavalintapainikkeita.

Yksinkertaisten matemaattisten lausekkeiden 
syöttäminen
Huomaa: Negatiivinen luku syötetään kämmenlaitteesta painamalla 
v. Negatiivinen luku syötetään tietokoneen näppäimistöltä painamalla 
tavuviivan painiketta (-).

Kun esimerkiksi haluat laskea lausekkeen  

1. Valitse syöterivi Laskin-sovelluksen työalueelta.

2. Aloita lausekkeen kirjoittaminen syöttämällä 2^8.

3. Palauta kohdistin perusviivalle painamalla painiketta ¢ ja syötä sen 
jälkeen *43/12.

4. Sievennä lauseke painamalla Enter-painiketta.

Lauseke näkyy normaalissa matemaattisessa esitysmuodossa, ja 
vastaus näkyy Laskin-sovelluksen oikealla puolella.

Huomaa: Jos vastaus ei sovi samalle riville lausekkeen kanssa, se näkyy 
seuraavalla rivillä.

Vastauksen muodon kontrollointi
Edellisessä esimerkissä odotit mahdollisesti näkeväsi desimaalimuotoisen 
vastauksen muodossa 2752/3 olevan vastauksen sijaan. Lähellä oleva 
desimaalimuotoinen vastaus on 917.33333..., mutta se on ainoastaan 
likiarvo.

Oletusarvoisesti Laskin-sovellus säilyttää tarkemman muodon: 2752/3. 
Muut kuin kokonaisluvun muodossa olevat vastaukset näkyvät 

murtolukuina tai symbolisessa muodossa (1/2, p, jne.). Tällä tavoin 
vältetään pyöristysvirheitä, joita voisi syntyä peräkkäisten 
laskutoimitusten välituloksien vuoksi.

2



54 Laskin-sovelluksen käyttö

Voit pakottaa vastauksen desimaalimuotoiseksi likiarvoksi:

• (Windows®) Sieventämällä lausekkeen painamalla Ctrl+Enter.

• (Macintosh®) Sieventämällä lausekkeen painamalla “+Enter.

• Sisällyttämällä lausekkeeseen desimaalipisteen (esimerkiksi 43. sen 
sijaan, että syötät 43).

• Merkitsemällä lausekkeen approx()-funktion sisälle.

• Muuttamalla asiakirjan tilan asetuksen Auto (Automaattinen) tai 
Approximate (Likimääräinen) valintaan Approximate 
(Likimääräinen).

– Valitse File (Tiedosto) -valikon kohta Document Settings 
(Asiakirjan asetukset).

Huomaa, että tämä menetelmä pakottaa kaikkien asiakirjan 
tehtävien kaikki vastaukset likimääräisiksi.

Kohteiden lisääminen Katalogista
Voit lisätä Katalogista järjestelmän funktioita ja komentoja, yksiköitä, 
symboleja sekä lausekemalleja Laskin-sovelluksen syöteriville.

1. Avaa Katalogi napsauttamalla .

Painikeyhdistelmä /· pakottaa tuloksen likimääräiseksi.
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Huomaa: Joillakin funktioilla on ohjattu toiminto, joka pyytää 
sinulta jokaista argumenttia. Jos haluat mieluummin syöttää 
argumentin arvot suoraan syöteriville, joudut mahdollisesti 
poistamaan ohjatun toiminnon käytöstä.

2. Napsauta lisättävän kohteen ryhmää vastaavaa välilehteä.

3. Valitse lisättävä kohde napsauttamalla.

4. Lisää kohde syöteriville painamalla Enter-painiketta.

Sisältää kaikki komennot ja funktiot aakkosjärjestyksessä.

Sisältää kaikki matemaattiset funktiot.

Sisältää vakiomittayksiköiden arvot.

Sisältää symbolipaletin, josta voit lisätä erikoismerkkejä.

Sisältää matematiikkamallit, joiden avulla voit luoda 
kaksiulotteisia objekteja, mukaan lukien tulo, summa, 
neliöjuuri ja integraali.

Näyttää julkisen kirjaston (LibPub) objektit.
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Lausekemallin käyttö
Laskin-sovellus sisältää malleja, joiden avulla voit syöttää matriiseja, 
paloittain määriteltyjä funktioita, yhtälöryhmiä, integraaleja, 
derivaattoja, tuloja ja muita matemaattisia lausekkeita.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat laskea lausekkeen 

1. Hae mallipaletti näkyviin napsauttamalla .

2. Lisää algebrallinen yhteenlaskumalli valitsemalla .

Malli tulee näkyviin syöteriville, ja siinä olevat pienet laatikot 
kuvaavat syötettäviä elementtejä. Kohdistin on jonkin elementin 
vieressä osoittaen, että voit syöttää arvon kyseiselle elementille.

3. Siirrä kohdistin nuolinäppäinten avulla kunkin elementin kohdalle ja 
syötä jokaiselle arvo tai lauseke.

4. Sievennä lauseke painamalla Enter-painiketta.
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Matriisien luominen

1. Hae mallipaletti näkyviin napsauttamalla .

2. Valitse .

Näytölle avautuu Create a Matrix (Luo matriisi) -valintaikkuna.

3. Syötä arvo kohtaan Number of rows (Rivien lukumäärä).

4. Syötä arvo kohtaan Number of columns (Sarakkeiden lukumäärä) 
ja valitse sen jälkeen OK.

Laskin-sovellus avaa näytölle mallin, jossa riveille ja sarakkeille on 
varattu tilat.

Huomaa: Jos luot paljon rivejä ja sarakkeita sisältävän matriisin, voi 
kestää hetken, ennen kuin matriisi tulee näkyviin.

5. Syötä matriisin arvot malliin ja määritä matriisi painamalla Enter-
painiketta.

Rivin tai sarakkeen lisääminen matriisiin
Voit lisätä uuden rivin pitämällä Alt-painiketta alhaalla ja 
painamalla Enter-painiketta.

Voit lisätä uuden sarakkeen pitämällä Vaihto-painiketta alhaalla ja 
painamalla samanaikaisesti Enter-painiketta.

Lausekkeiden lisääminen ohjatun toiminnon avulla
Voit helpottaa joidenkin lausekkeiden syöttämistä käyttämällä apuna 
ohjattua toimintoa. Ohjattu toiminto sisältää nimettyjä kenttiä, jotka 
helpottavat argumenttien syöttämistä lausekkeeseen.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat syöttää lineaarisen regressiomallin 
y=mx+b seuraaviin kahteen listaan:

{1,2,3,4,5}
{5,8,11,14,17}
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1. Avaa Katalogi napsauttamalla .

2. Hae funktioiden aakkosellinen luettelo näkyviin napsauttamalla 

.

3. Paina ensin ¤ ja siirry sen jälkeen L-kirjaimella alkaviin syötteisiin 
painamalla L.

4. Paina ¤, kunnes LinRegMx näkyy korostettuna.

5. Jos Use Wizard (Käytä ohjattua toimintoa) -vaihtoehtoa ei ole 
valittu, napsauta sitä.

6. Paina Enter-painiketta.

Ohjattu toiminto avautuu, ja näkyviin tulevat nimetyt kentät, joihin 
voit syöttää argumentit.

7. Syötä {1,2,3,4,5} kohtaan X List (X-lista).

8. Paina Tab ja siirry näin kentän Y List (Y-lista) kohdalle.

9. Syötä {5,8,11,14,17} kohtaan Y List (Y-lista).

10. Jos haluat tallentaa regressioyhtälön johonkin tiettyyn muuttujaan, 
paina Tab ja kirjoita muuttujan nimi sen jälkeen kohtaan Save 
RegEqn To (Tallenna RegYht paikkaan).

11. Kun painat OK, ohjattu toiminto sulkeutuu ja lauseke lisätään 
syöteriville.

Laskin-sovellus lisää lausekkeen ja tekstin stat.results, johon 
vastaukset merkitään.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1 : stat.results

Sen jälkeen Laskin-sovellus näyttää stat.results-muuttujat.
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Huomaa: Voit kopioida arvoja stat.results-muuttujista ja liittää ne 
syöteriville.

Paloittain määritellyn funktion luominen
1. Aloita funktion määrittäminen. Syötä esimerkiksi:

Define f(x,y)=

2. Hae mallipaletti näkyviin napsauttamalla .

3. Valitse .

Näytölle avautuu Piecewise Function (Paloittain määritelty funktio) -
valintaikkuna.

4. Syötä arvo kohtaan Number of Function Pieces (Funktion palojen 
lukumäärä) ja valitse OK.

Laskin-sovellus näyttää mallin, jossa paloille on varattu tilat.

5. Kirjoita lausekkeet malliin ja määritä funktio painamalla Enter-
painiketta.

6. Syötä lauseke funktion kuvaajan laskemiseksi. Syötä esimerkiksi 
lauseke f(1,2) Laskin-sovelluksen syöteriville.
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Yhtälöryhmän luominen
1. Avaa mallipaletti.

2. Valitse .

Näytölle avautuu Create a System of Equations (Luo yhtälöryhmä) -
valintaikkuna.

3. Syötä arvo kohtaan Number of Equations (Yhtälöiden lukumäärä) 
ja paina OK.

Laskin-sovellus avaa näytölle mallin, jossa yhtälöille on varattu tilat.

4. Syötä yhtälöt malliin ja määritä ryhmä painamalla Enter (·).

Syötteiden kirjoittamisen siirtäminen myöhemmäksi
Sinun ei tarvitse kirjoittaa valmiiksi ja laskea lauseketta heti, kun olet 
aloittanut sen syöttämisen. Voit syöttää osan lausekkeesta ja jättää sen 
odottamaan siksi aikaa, kun käsittelet jotain muuta sivua palataksesi 
myöhemmin syöttämään lausekkeen valmiiksi.

Muuttujien käsittely
Kun tallennat arvon muuttujaan ensimmäisen kerran, määrität 
muuttujalle nimen.

• Jos muuttujaa ei ole vielä olemassa, Laskin-sovellus luo sen.

• Jos muuttuja on jo olemassa, Laskin-sovellus päivittää sen.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetusteknologian TI-Nspire™-
sovellukset jakavat keskenään tehtävän sisällä olevat muuttujat. Voit 
esimerkiksi luoda muuttujan Laskin-sovelluksessa ja käyttää tai muokata 
sitä myöhemmin Kuvaajat & Geometria- tai Listat & Taulukot -
sovelluksessa saman tehtävän sisällä.

Poikkeus: Käyttäjän määrittämän funktion tai ohjelman sisältämät Local 
(Paikallinen) -komennolla luodut muuttujat eivät ole käytettävissä 
kyseisen funktion tai ohjelman ulkopuolella.
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Arvon tallentaminen muuttujaan

Tässä esimerkissä luodaan muuttuja nimeltä num ja lausekkeen 5+83 
vastaus tallennetaan tähän muuttujaan.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville lauseke 5+8^3.

2. Laajenna kohdistin perusriville painamalla ¢.

3. Napsauta virtuaalisen näppäimistön painiketta /h ja kirjoita 
sen jälkeen muuttujan nimi num.

Koko syöte tarkoittaa: Laske 5+83 ja tallenna vastaus 
muuttujanimeen num.

4. Paina Enter-painiketta.

Laskin-sovellus luo muuttujan num ja tallentaa vastauksen siihen.

Vaihtoehtoiset muuttujan tallennusmenetelmät

Vaihtoehtoina komennolle & (store) voit käyttää komentoa “:=” tai 
Define (Määritä). Kaikki seuraavat lausekkeet ovat samanarvoisia.

5+83 & num

num := 5+83

Define num=5+83

Muuttujan arvon tarkistaminen
Voit tarkistaa olemassaolevan muuttujan arvon syöttämällä sen nimen 
Laskin-sovelluksen syöteriville.

Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville muuttujan nimi num ja paina 
Enter-painiketta. 

Vastauksena näkyy viimeksi num-muuttujaan tallennettu arvo.
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Muuttujan käyttö laskutoimituksessa
Tallennettuasi arvon muuttujaan voit käyttää muuttujan nimeä 
lausekkeessa tallennetun arvon tilalla.

1. Kirjoita syöteriville 4*25*num^2 ja paina Enter-painiketta. 

Laskin-sovellus korvaa muuttujan nimen arvolla 517, joka on 
muuttujan num senhetkinen arvo, ja laskee lausekkeen.

2. Kirjoita 4*25*nonum^2 ja paina Enter-painiketta. 

Koska muuttujaa nonum ei ole määritetty, sitä käsitellään 
vastauksessa algebrallisesti.

Muuttujan päivittäminen
Jos haluat päivittää muuttujan laskutoimituksen tuloksella, sinun on 
tallennettava tulos tarkasti.

Syöte Tulos Kommentti

a := 2 2

a3 8 Tulosta ei ole tallennettu muuttujaan a.

a 2

a := a3 8 Muuttuja a  päivitetty tuloksella.

a 8

a2 & a 64 Muuttuja a päivitetty tuloksella.

a 64
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Muuttujien tyypit
Voit tallentaa muuttujiksi seuraavat matematiikan ja luonnontieteiden 
oppimisteknologian TI-Nspire™-datatyypit:

Usean lausekkeen syöttäminen syöteriville
Jos syötät useita lausekkeita samalla riville, erota lausekkeet 
kaksoispisteellä (:). Vain viimeisen lausekkeen vastaus näytetään.

Muuttujien nimeämissäännöt
Huomaa: Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että luot samannimisen 
muuttujan kuin tilastoanalyysissä tai talouslaskentasovelluksessa 
käytettävä muuttuja, seurauksena on virhetilanne. Jos aloitat syöttää 
muuttujan nimeä, joka on jo käytössä nykyisessä tehtävässä, järjestelmä 
ilmoittaa tästä sinulle näyttäen syötteen lihavoituna.

• Muuttujien nimien on oltava muodossa xxx tai xxx.yyy. xxx-osassa voi 
olla 1-16 merkkiä. Mikäli yyy-osaa käytetään, siinä voi olla 1-15 
merkkiä. Jos käytät muotoa xxx.yyy, sekä xxx että yyy vaaditaan; 
muuttujan nimeä ei voi aloittaa eikä lopettaa pisteeseen (.).

• Merkit voivat sisältää kirjaimia, numeroita ja alaviivan (_). Kirjaimet 
voivat olla latinalaisia tai kreikkalaisia (ei kuitenkaan Π tai p), 
aksenttimerkillä varustettuja ja kansainvälisiä kirjaimia.

• Älä käytä symbolipaletin merkkejä c tai n muuttujan nimessä, 
esimerkiksi c1 tai n12. Vaikka merkit näyttävät kirjaimilta, niitä 
käsitellään sisäisesti erikoismerkkeinä.

• Voit käyttää isoja tai pieniä kirjaimia. Nimet AB22, Ab22, aB22 ja ab22 
viittaavat kaikki samaan muuttujaan.

Datatyyppi Esimerkkejä

Lauseke 2.54 1.25E6 2p 2+3i  (xN2)2 /2

Lista {2, 4, 6, 8} {1, 1, 2}

Matriisi Voidaan syöttää seuraavasti:  [1,2,3;3,6,9]

Merkkijono “Hei” “xmin/10” “Vastaus on:”

Funktio myfunc(arg) ellipse(x, y, r1, r2)

2

1 2 3
3 6 9
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• Numeroa ei voi käyttää osan xxx tai yyy ensimmäisenä merkkinä.

• Älä käytä välilyöntejä.

• Jos haluat, että muuttujaa käsitellään kompleksilukuna, käytä nimen 
viimeisenä merkkinä alaviivaa.

• Jos haluat, että muuttujaa käsitellään yksikkötyyppinä (esim. _m tai 
_ft), käytä nimen ensimmäisenä merkkinä alaviivaa. Nimessä ei voi 
olla muita alaviivoja.

• Et voi käyttää valmiiksi määritetyn muuttujan, funktion tai 
komennon nimeä, esimerkiksi Ans, min tai tan.

Huomaa: Kaikki TI-Nspire™-funktiot on esitetty sovelluksen 
käsikirjassa.

• Kirjastoasiakirjojen ja kirjasto-objektien nimeämisessä on 
lisärajoituksia. Lisätietoja, katso käsikirjan kappale Kirjastot.

Esimerkkejä:

Viimeisen vastauksen käyttäminen uudelleen
Kaikki Laskin-sovelluksen toiminnot tallentavat viimeisen vastauksen 
automaattisesti muuttujaan nimeltä Ans. Voit käyttää Ans-muuttujaa 
laskutoimitusten sarjan luomiseen.

Huomaa: Älä luo linkkiä Ans-muuttujaan tai mihinkään järjestelmän 
muuttujaan. Tämä voisi estää järjestelmän päivittämästä muuttujaa. 
Järjestelmän muuttujia ovat tilastolaskujen tulokset (esimerkiksi 
Stat.RegEqn, Stat.dfError ja Stat.Resid) sekä talouslaskentasovelluksen 
muuttujat (esimerkiksi tvm.n, tvm.pmt ja tvm.fv).

Ans-muuttujan käyttöesimerkkinä lasketaan 1,7 x 4,2 metriä olevan 
puutarhapalstan pinta-ala. Sen jälkeen pinta-alan avulla lasketaan tuotto 
neliömetriä kohden, jos palsta tuottaa yhteensä 147 tomaattia.

Muuttujan nimi Kelpaako?

Myvar, my.var Kyllä

My var, list 1 Ei. Sisältää välilyönnin.

a, b, c Kyllä

Log, Ans Ei. Nimi on käytössä järjestelmän funktiolla tai 
muuttujalla.

Log1, list1.a, list1.b Kyllä

3rdTotal, list1.1 Ei. xxx tai yyy alkaa numerolla.
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1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville  1.7*4.2 ja paina Enter-
painiketta.

2. Syötä  147/ans ja laske tuotto painamalla Enter-painiketta.

Toisessa esimerkissä lasketaan lausekkeen  arvo ja lisätään siihen 

2*log(45).

3. Syötä  3.76/(-7.9+sqrt(5)) ja paina Enter-painiketta.

4. Syötä  ans+2*log(45) ja paina Enter-painiketta.

Muuttujan arvon korvaaminen väliaikaisesti
Määritä operaattorin | (jossa) avulla arvo muuttujalle lausekkeen 
laskemiseksi vain yhden ainoan kerran.

Käyttäjän määrittämien funktioiden ja ohjelmien 
luominen
Define (Määritä) -komennon avulla voit luoda omia funktioita ja 
ohjelmia. Voit luoda ne Laskin-sovelluksessa tai ohjelmaeditorissa ja 
käyttää niitä sen jälkeen muissa TI-Nspire™-sovelluksissa.
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Lisätietoja ohjelmoinnista ohjelmaeditorin avulla löydät käsikirjan 
kappaleista Ohjelmointi ja Kirjastot.

Yksirivisen funktion luominen
Oletetaan, että haluat määrittää funktion nimeltä cube(), joka laskee 
luvun tai muuttujan kuution.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville  Define cube(x)=x^3  ja paina 
Enter-painiketta.

Viesti “Done (Valmis)” vahvistaa, että funktio on määritetty.

2. Testaa funktiota kirjoittamalla cube(2) ja paina Enter-painiketta.

Monirivisen funktion määrittäminen mallien avulla
Voit määrittää funktion, joka koostuu useista eri riveille syötetyistä 
lausekkeista. Monirivinen funktio voi olla helppolukuisempi kuin useita 
kaksoispisteellä erotettuja lausekkeita sisältävä funktio.

Huomaa: Voit luoda monirivisiä funktioita ainoastaan Define (Määritä) 
-komennon avulla. Monirivisten määritelmien luomisessa ei voi käyttää 
operaattoreita := tai &. Func...EndFunc-malli toimii lausekkeiden 
säilytyspaikkana.

Luo esimerkiksi funktio nimeltä g(x,y), joka vertaa argumentteja x ja y. 
Jos argumentti x > argumentti y, funktion pitäisi antaa vastauksena x:n 
arvo. Muussa tapauksessa vastauksena pitäisi olla y:n arvo.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville  Define g(x,y)=. Älä paina 
vielä Enter-painiketta.

2. Valitse Functions & Programs (Funktiot ja ohjelmat) -valikon kohta 
Func...EndFunc.

Laskin-sovellus lisää mallin.
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3. Valitse Functions & Programs (Funktiot ja ohjelmat) -valikon kohta 
Control (Kontrolli) ja valitse sen jälkeen If...Then...Else...EndIf.

Laskin-sovellus lisää mallin.

4. Syötä funktion muut osat siirtäen kohdistinta riviltä riville 
nuolipainikkeiden avulla.

5. Suorita määrittely loppuun painamalla Enter-painiketta.

6. Testaa funktiota laskemalla lauseke g(3,-7).

Monirivisen funktion määrittäminen manuaalisesti
Huomaa: Kun aloitat uuden rivin ilman, että olet määrittänyt funktiota 
loppuun, pidä Alt-painiketta alhaalla ja paina Enter-painiketta.

Määritä esimerkiksi funktio cum_sum(x), joka laskee kokonaislukujen 1 - 
x kumulatiivisen summan.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville  Define cum_sum(x)=. Älä 
paina vielä Enter-painiketta.

2. Valitse Functions & Programs (Funktiot ja ohjelmat) -valikon kohta 
Func...EndFunc.

Laskin-sovellus lisää mallin.
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3. Kirjoita seuraavat rivit ja paina Alt+Enter jokaisen rivin lopussa.

4. Kirjoitettuasi Return tmpsum suorita määrittely loppuun painamalla 
Enter-painiketta.

5. Testaa funktiota laskemalla funktion cum_sum(5) arvo.

Ohjelman määrittäminen
Ohjelman määrittäminen on samankaltainen toimenpide kuin 
monirivisen funktion määrittäminen. Prgm...EndPrgm-malli toimii 
ohjelman lausekkeiden säilytyspaikkana.

Luo esimerkiksi ohjelma nimeltä g(x,y), joka vertaa kahta argumenttia. 
Vertailun perusteella ohjelman pitäisi näyttää teksti “x greater than y (x 
suurempi kuin y)” tai “x not greater than y (x ei suurempi kuin y)” (jossa 
x:n ja y:n arvot näkyvät tekstissä).

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syöteriville Define prog1(x,y)=. Älä 
paina vielä Enter-painiketta.

2. Valitse Functions & Programs (Funktiot ja ohjelmat) -valikon kohta 
Prgm...EndPrgm.

Laskin-sovellus lisää mallin.
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3. Valitse Functions & Programs (Funktiot ja ohjelmat) -valikon kohta 
Control (Kontrolli) ja valitse sen jälkeen If...Then...Else...EndIf.

Laskin-sovellus lisää mallin.

4. Syötä funktion muut osat siirtäen kohdistinta riviltä riville 
nuolipainikkeiden avulla. Merkin  saat symbolipaletista.

5. Suorita määrittely loppuun painamalla Enter-painiketta.

6. Testaa ohjelmaa suorittamalla ohjelma prog1(3,-7).

• Huomaa: (Windows®) Voit pysäyttää ohjelman suorituksen tai 
funktion laskennan manuaalisesti painamalla Pause/Break-
painiketta muutaman sekunnin ajan.
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Funktio- tai ohjelmamääritelmän hakeminen
Haluat mahdollisesti käyttää uudelleen tai muokata määrittämääsi 
funktiota tai ohjelmaa.

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Recall Definition(Hae 
määritelmä).

Näytölle avautuu valintaikkuna, joka sisältää luettelon määritetyistä 
funktioista ja ohjelmista.

2. Valitse nimi luettelosta.

Määritelmä (esimerkiksi Define f(x)=1/x+3) liitetään syöteriville 
muokkausta varten.

Laskin-sovelluksen lausekkeiden muokkaaminen
Vaikka et voikaan muokata lauseketta Laskin-sovelluksen 
historiatiedoissa, voit kopioida historiatiedoista koko lausekkeen tai osan 
siitä ja liittää sen syöteriville. Sen jälkeen voit muokata syöteriviä.

Kohdistimen sijoittaminen lausekkeeseen
Voit siirtyä eteenpäin mallin parametreissa painamalla Tab 

– tai –

Voit siirtää kohdistinta lausekkeen sisällä nuolipainikkeella ¡, ¢, £ 

tai ¤. Kohdistin siirtyy lähimpään mahdolliseen kohtaan painamasi 
nuolen suunnassa.

Huomaa: Lausekemalli voi pakottaa kohdistimen liikkumaan 
parametrien läpi, vaikka jotkin parametrit eivät olisikaan kohdistimen 
kulkureitillä. Esimerkiksi siirryttäessä ylöspäin integraalin 
pääargumentista kohdistin siirtyy aina ylärajalle.

Lisääminen syöterivillä olevaan lausekkeeseen
1. Vie kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä elementtejä.

2. Kirjoita lisättävät elementit.

Huomaa: Kun lisäät alkavan sulkeen, Laskin-sovellus lisää väliaikaisen 
sulkevan sulkeen, joka näkyy harmaana. Voit ohittaa väliaikaisen sulkeen 
syöttämällä saman sulkeen käsin tai syöttämällä jotakin väliaikaisen 
sulkeen taakse (vahvistaen tällä tavalla epäsuorasti sen paikan 
lausekkeessa). Ohitettuasi väliaikaisen harmaan sulkeen se korvautuu 
mustalla sulkeella.

Lausekkeen osan valitseminen
1. Napsauta aloituskohtaa lausekkeessa.
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2. Pidä Vaihto-painike alhaalla ja valitse lausekkeen osa 
nuolipainikkeella ¡, ¢, £ tai ¤.

– tai –

Valitse vetämällä lausekkeen läpi.

Syöterivillä olevan koko lausekkeen tai sen osan 
poistaminen
1. Valitse poistettava lausekkeen osa.

2. Paina Delete (Poista) -painiketta.

Finanssilaskenta
Monet TI-Nspire™ CAS -funktiot sisältävät finanssilaskentatoimintoja, 
kuten rahan aika-arvo, kuoletukset ja investoinnin tuotto.

Laskin-sovellus sisältää myös talouslaskentasovelluksen (Finance Solver). 
Sen avulla voit suorittaa monenlaisia laskutehtäviä, esimerkiksi laina- ja 
investointilaskelmia.

Talouslaskentasovelluksen käyttö
1. Valitse Algebra  -valikon kohta Finance Solver 

(Talouslaskentasovellus).

Sovelluksessa näkyvät sen oletusarvot (tai edelliset arvot, jos olet jo 
käyttänyt sovellusta nykyisessä tehtävässä).

2. Syötä kaikki tunnetut arvot siirtyen kentästä toiseen Tab-
painikkeella.

– Jokaisen kentän kuvaus näkyy sovelluksen alareunassa.
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– Joudut mahdollisesti ohittamaan väliaikaisesti arvon, jonka 
haluat laskea.

– Tarkista, että olet määrittänyt parametreille PpY, CpY ja PmtAt 
oikeat asetukset (tässä esimerkissä 12, 12 ja END).

3. Valitse laskettava parametri siirtymällä sen kohdalle 
sarkainpainikkeella ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.

Sovellus laskee arvon ja tallentaa kaikki arvot tvm.-muuttujiin, 
esimerkiksi tvm.n ja tvm.pmt. Nämä muuttujat ovat käytettävissä 
kaikissa TI-Nspire™ CAS -sovelluksissa saman tehtävän sisällä.

Ohjelmiston sisältämät finanssilaskennan funktiot
Talouslaskentasovelluksen lisäksi TI-Nspire™ CAS -ohjelmisto sisältää 
seuraavat finanssilaskennan funktiot:

• TVM-funktiot, joilla voidaan laskea tuleva arvo, nykyarvo, 
maksuerien määrä, korkoprosentti ja maksuerän suuruus.

• Kuoletukseen liittyvät kuoletustaulukot, tase, korkomaksuerien 
summa ja pääoman maksuerien summa.

• Nettonykyarvo, sisäinen korkokanta ja modifioitu korkokanta.

• Nimelliskorkoprosentin ja efektiivisen korkoprosentin väliset 
muunnokset sekä päivämäärien välisten päivien laskenta.

Huomaa: 

• Finanssilaskennan funktiot eivät tallenna automaattisesti 
argumenttien arvoja tai tuloksia TVM-muuttujiin.

• Kaikki TI-Nspire™-funktiot on esitetty sovelluksen käsikirjassa.
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Laskin-sovelluksen historiatietojen käsittely
Kun syötät ja lasket lausekkeiden arvoja Laskin-sovelluksessa, jokainen 
syöte/vastaus-pari tallentuu Laskin-sovelluksen historiatietoihin. 
Historiatietojen ansiosta voit tarkastella suorittamiasi laskutoimituksia, 
toistaa jonkin laskutoimituksen sarjan ja kopioida lausekkeita 
käyttääksesi niitä uudelleen muilla sivuilla tai muissa asiakirjoissa.

Laskin-sovelluksen historiatietojen tarkastelu
Syöttämiesi lausekkeiden historiatiedot kerääntyvät syöterivin 
yläpuolelle, ja viimeisin lauseke on alimpana. Jos historiatiedot eivät sovi 
Laskin-sovelluksen työalueelle, voit selata historiatietoja vierittämällä 
näyttöä.

Huomaa: Tietokoneen toiminta voi hidastua, kun historiatiedoissa on 
hyvin paljon syötteitä.

Paina nuolipainiketta £ tai ¤.

– tai –

Vedä vierityspalkin liukusäädintä.

À Vierityspalkin painikkeet

Á Vierityksen paikanilmaisin

Â Nykyinen syöte/syötteet yhteensä

À

À

Á

Â
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Aikaisemman lausekkeen tai vastauksen käyttäminen 
uudelleen
Voit kopioida lausekkeen, alalausekkeen tai vastauksen Laskin-
sovelluksen historiatiedoista ja liittää sen syöteriville tai toiseen 
TI-Nspire™-sovellukseen.

1. Selaa kopioitavan kohteen kohdalle.

2. Valitse kohde.

Huomaa: Nykyisen asiakirjan liukuvien desimaalien asetus voi 
rajoittaa vastauksessa näkyviä desimaaleja. Jotta saat täysin tarkan 
vastauksen, valitse se joko vierittämällä ylä- ja alanuolipainikkeilla 
tai napsauttamalla kolme kertaa.

3. (Windows®) Kopioi painamalla painikkeita Ctrl+C.

4. (Macintosh®) Kopioi painamalla painikkeita “+C.

5. Valitse paikka, johon haluat kopioida kohteen.

6. (Windows®) Liitä kopio painamalla painikkeita Ctrl+V.

7. (Macintosh®) Liitä kopio painamalla painikkeita “+V.

Huomaa: Jos kopioit toiseen tehtävään lausekkeen, jossa on 
käytetty muuttujia,  muuttujien arvot eivät kopioidu. Muuttujat on 
määritettävä tehtävässä, johon liität lausekkeen.

Lausekkeen poistaminen historiatiedoista
Kun poistat lausekkeen, kaikki lausekkeeseen määritetyt muuttujat ja 
funktiot palautuvat nykyisiin arvoihinsa.

1. Valitse poistettava lauseke vetämällä tai nuolipainikkeiden avulla.

2. Paina Delete (Poista) -painiketta.
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Lauseke ja sen vastaus poistuvat.

Laskin-sovelluksen historiatietojen tyhjentäminen
Kun tyhjennät historiatiedot, kaikki historiatietoihin määritetyt 
muuttujat ja funktiot palautuvat nykyisiin arvoihinsa. Jos tyhjennät 
historiatiedot vahingossa, käytä Undo (Kumoa) -komentoa.

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Clear History (Tyhjennä 
historiatiedot).

Kaikki lausekkeet ja vastaukset poistuvat historiatiedoista.
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Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö

Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käytön 
aloittaminen
Kuvaajat & Geometria -sovelluksen avulla voit:

• piirtää ja tutkia funktioiden kuvaajia,

• luoda ja tutkia geometrisia kuvioita,

• animoida objektien ja kuvaajien pisteitä ja tutkia niiden 
käyttäytymistä,

• piirtää kuvaajia Tiedonkeruu-työkalun keräämistä mittaustiedoista,

• tutkia graafisia ja geometrisia transformaatioita,

• perehtyä differentiaali- ja integraalilaskennan käsitteisiin,

• luoda linkkejä muilla sovelluksilla laadittuun dataan ja käyttää sitä 
Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa.

Windows: 

À Kuvaajat & Geometria -sovelluksen työkalurivi (näkyvissä, kun 
Kuvaajat & Geometria -työalue on aktiivinen)

�Ã

À

�Äö

�Â

�Á
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Á Tehtävän/sivun numero

Â Kuvaajat & Geometria -sovellukseen valittujen mittayksiköiden 
ilmaisin (esimerkkinäytössä yksiköt ovat senttimetrejä)

Ã Esimerkki Kuvaajat & Geometria -työalueesta kuvaajanäkymässä 
(Graphing View). Kuvassa on analyyttinen ikkuna ja kolmion 
ohjeteksti.

Ä Esimerkki Kuvaajat & Geometria -sovelluksen syöttörivistä (kuvassa 
on funktion syöttörivi)

Tutustuminen Kuvaajat & Geometria -sovellukseen
Windows:

Avaa TI-Nspireé-tietokoneohjelmisto ja lisää Kuvaajat & Geometria -
sovellus sivulle.

Kun lisäät Kuvaajat & Geometria -sovelluksen sivulle, työalueella on 
näkyvissä x- ja y-akselit piirrettävää kuvaajaa varten sekä funktion 
syöterivi ja Kuvaajat & Geometria -sovelluksen omat työkalut. 

Kuvaajat & Geometria -sovelluksen perusosat:

• Työkaluvalikon rivi

• Työalue (sisältää akselit)

• Syöterivi.

Työkaluvalikko
Kuvaajat & Geometria -sovelluksen työkaluvalikko on näkyvissä heti 
työalueen yläpuolella. Työkaluvalikko sisältää erilaisten työkalujen 
kuvakkeet. Näiden työkalujen avulla voit piirtää ja tutkia erilaisten 
funktiotyyppien kuvaajia, piirtää ja tutkia geometrisia kuvioita sekä 
suorittaa muita toimenpiteitä, jotka on kuvattu tässä luvussa.

Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus jokaisen valikon sisällöstä tai 
niistä toimenpiteistä, joita voit tehdä työkalun avulla Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksen työalueella. 

Valikon vaihtoehto Työkalun toimintojen kuvaus

Actions (Toiminnot) Sisältää työkalut, joiden avulla voit käyttää 
näytön osoitinnuolta, piilottaa tai näyttää 
erilaisia kuvaajan ominaisuuksia, lisätä 
tekstiä, poistaa kaikki objektit työalueelta, 
siirtyä laskentatyökalun käyttöön ja siirtyä 
objektin tai funktion määritteisiin.
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Toimintovalikon työkalut 

View (Näytä) Sisältää työkalut, joilla voit käsitellä 
työalueen ominaisuuksia ja näyttöä.

Graph Type 
(Kuvaajan tyyppi)

Tästä voit valita työalueelle piirrettävän 
kuvaajan tyypin: funktio, parametrinen, 
polaarinen tai sirontakuvaaja. Työalueen 
alapuolella olevalta syöteriviltä nähdään 
sovitut merkintätavat, joita käytetään 
funktion määrittämisessä valitulle 
kuvaajatyypille.

Window (Ikkuna) Tästä voit valita erilaisia zoomausasetuksia 
sekä määrittää x-max-, x-min-, y-max- ja 
y-min-arvot.

Trace (Jäljitys) Luo ja aktivoi kuvaajan jäljityksen. Asettaa 
jäljityksen etenemisaskeleen. Tästä voit 
lisäksi luoda ja poistaa geometrisen 
jäljityksen.

Points & Lines 
(Pisteet ja suorat) 

Sisältää työkalut, joilla voit piirtää 
erityyppisiä pisteitä, suoria, janoja, säteitä, 
tangentteja, vektoreita ja ympyrän kaaria.

Measurement 
(Mittaus)

Sisältää kulman, pituuden, pinta-alan, 
integraalien ja kulmakertoimen 
mittaustyökalut. 

 Shapes (Kuviot) Sisältää ympyrän, kolmion, suorakulmion ja 
monikulmion piirtotyökalut.

Construction 
(Konstruointi)

Sisältää työkalut, joilla voit määrittää 
kohtisuoria ja yhdensuuntaisia suoria, 
keskinormaaleja tai puolittajia, keskipisteitä, 
uran ja harpin, sekä siirtää mittausarvoja. 

Transformation 
(Muunnokset)

Sisältää symmetria-, peilaus-, translaatio-, 
kierto- ja venytystyökalut.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Pointer (Osoitin) Valitsee, siirtää ja käsittelee objekteja.

Valikon vaihtoehto Työkalun toimintojen kuvaus
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 Select (Valitse) Voit valita objekteja työalueen 
jostakin tietystä osasta sijoittamalla 
pisteviivalla reunustetun ruudun 
objektien ympärille. 

Hide/Show (Piilota/näytä) Voit piilottaa tai näyttää minkä 
tahansa objektin, funktion tai 
ominaisuuden työalueella. 

Attributes (Määritteet) Voit muuttaa työalueelta valitun 
objektin määritteitä. Määritteet 
vaihtelevat riippuen valitusta 
objektista. Kun tämä työkalu on 
valittuna, napsauta muutettavaa 
määritettä.

Delete All (Poista kaikki) Poistaa kaikki objektit ja funktioiden 
kuvaajat sivulta.

Text (Teksti) Käyttäjän luomien aakkosnumeeristen 
arvojen syöttäminen sivulle. Voit lisätä 
numeerisia arvoja objekteihin. Tämän 
työkalun avulla voit syöttää myös 
funktion ja piirtää sen kuvaajan. 

Coordinates and 
Equations (Koordinaatit 
ja yhtälöt) 

Näyttää pisteen koordinaatit tai 
suoran tai ympyrän yhtälön.

Calculate (Laske) Avaa laskentatyökalun, jolla voit 
suorittaa laskutoimituksia käyttäen 
mittauksia, numeroarvoja tai 
laskutoimitusten tuloksia. Tämä 
työkalu on erilainen kuin Laskin-
sovellus.

Redefine (Määritä 
uudelleen) 

Piirtää aikaisemmin määritetyn 
pisteen uudelleen uuteen kohteeseen. 
Vapaassa tilassa oleva piste voidaan 
esimerkiksi määrittää sijaitsemaan 
objektin päällä tai kahden objektin 
välillä.

Insert Slider 
(Lisää liukusäädin)

Voit muokata helposti numeerisen 
muuttujan arvoa.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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View (Näytä) -valikon työkalut 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Graphing View 
(Kuvaajanäkymä)

Asettaa työalueen kuvaajien piirtotilaan. 
Kun lisäät Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen sivulle, työalueelle tulee 
näkyviin suorakulmakoordinaatisto 
(karteesinen), jonka alla on funktion 
syöterivi.

Plane Geometry View 
(Tasogeometri-
anäkymä)

Asettaa työalueen geometriatilaan. 
Geometria-asteikko on näkyvissä, mutta 
akselit, ruudukko ja syöterivi eivät näy, 
ennen kuin valitset vaihtoehdon Show 
Analytic Window (Näytä analyyttinen 
ikkuna).

Hide (Show) Analytic 
Window (Piilota/näytä 
analyyttinen ikkuna)

Avaa pienen kuvaajaikkunan 
tasogeometrian työalueelle. Asettaa 
Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
työalueen mallinnustilaan. Tätä työkalua 
voi käyttää vain, kun valittuna on Plane 
Geometry (Tasogeometria) -näyttötila. 

Hide/Show Axes 
(Piilota/näytä akselit)

Piilottaa akselit, jos ne ovat näkyvissä 
sivulla. Näyttää akselit, jos ne eivät näy 
sivulla. Sovelluksessa käytetään 
suorakulmaista (karteesista) 
koordinaatistoa.

Show/Hide Grid 
(Näytä/piilota 
ruudukko) 

Ottaa ruudukon käyttöön ja poistaa sen 
käytöstä sivulla. Kun ruudukko on 
näkyvissä, siihen voi kiinnittää objekteja.

Hide/Show Entry Line 
(Piilota/näytä 
syöterivi)

Piilottaa tai näyttää syöterivin sivulla.

Show/Hide Scale 
(Näytä/piilota 
asteikko)

Vaihtaa asteikon selitetekstien näytön ja 
piilotuksen välillä työalueella. Kun 
asteikko on näkyvissä, arvo ja/tai yksiköt 
voidaan muuttaa halutuiksi 
arvoiksi/yksiköiksi. Tämä koskee vain 
geometrisia kuvioita.
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Graphing Type (Kuvaajatyyppi) -valikon työkalut 

Window (Ikkuna) -valikon työkalut 

Show (Hide) Axes End 
Value (Piilota/näytä 
akseleiden 
loppuarvot)

Vaihtaa vaaka- ja pystyakselin 
pienimmän ja suurimman arvon näytön 
ja piilottamisen välillä.

Add Function Table 
(Lisää 
funktiotaulukko)

Avaa Listat & Taulukot -sovelluksen 
funktiotaulukon. Kun taulukko avataan 
Kuvaajat & Geometria -sovelluksesta, 
siinä on valmiina kaikki tehtävässä 
määritetyt funktiot piilotettuja 
funktioita lukuun ottamatta. Lisätietoja 
funktiotaulukoiden käytöstä on tämän 
asiakirjan luvussa Listat & Taulukot.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Function (Funktio) Näyttää funktiotilan syöterivin työalueen 
alareunassa.

Parametric 
(Parametrinen) 

Näyttää parametrisen tilan syöterivin 
työalueen alareunassa. Tässä 
näyttötyypissä näkyvissä ovat t-min-, t-
max- ja t-step-arvot. Oletusarvoisesti t-min 
ja t-max ovat 0-2p  ja t-step on p/24.

Polaarinen Näyttää polaarisen tilan syöterivin 
työalueen alaosassa. Tässä näytössä 
näkyvissä ovat q-min-, q-max- ja q-step-
arvot. Oletusarvot ovat 0-2p  q-min- ja q-
max-arvolle ja p/24 q-step-arvolle.

Scatter Plot Displays the Scatter Plot mode entry line 
at the bottom of the work area.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Window Settings 
(Ikkunan asetukset)

Voit määrittää x- ja y-akselin minimi- 
ja maksimiarvot. Voit myös asettaa 
akselin asteikkomerkkien välit. 

Zoom - Box (Zoomaa - 
Ruutu) 

Tästä voit määrittää suurennettavan 
alueen. 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Zoom - In (Lähennä) Tästä voit määrittää lähennettävän 
alueen keskipisteen. Lähentämisen 
zoomauskerroin on noin 2.

Zoom - Out (Loitonna) Tästä voit määrittää loitonnettavan 
alueen keskipisteen. Loitonnuksen 
zoomauskerroin on noin 2.

Zoom - Standard (Zoomaa 
- Vakio)

Asettaa x-min-, x-max-, y-min- ja y-
max-pisteet automaattisesti origon 
ympärille. x:n ja y:n 
skaalauskertoimet ovat samat. Tämä 
on oletusarvoinen akseleiden asetus, 
kun Kuvaajat & Geometria -sovellus 
lisätään sivulle.

Zoom - Quadrant 1 
(Zoomaa - Neljännes 1) 

Asettaa x-min-, x-max-, y-min- ja y-
max-pisteet automaattisesti 
korostamaan ensimmäistä 
neljännestä. x:n ja y:n 
skaalauskertoimet ovat samat.

Zoom - User (Zoomaa - 
Käyttäjä) 

Jos olet muokannut ikkunan 
asetuksia (kuten x-min), Zoom-User 
(Zoomaa-Käyttäjä) -valinnalla voit 
tallentaa nykyiset asetukset. Jos et 
ole muokannut ikkunan asetuksia sen 
jälkeen, kun Zoom-User (Zoomaa-
Käyttäjä) -vaihtoehto on viimeksi 
valittu, Zoom-User (Zoomaa-Käyttäjä) 
palauttaa nämä asetukset.

Zoom - Trig (Zoomaa - 
Trig) 

Asettaa x-min- ja x-max-pisteet 
automaattisesti p:n 
kokonaislukukerrannaisiksi. x:n ja y:n 
skaalauskertoimet ovat samat.

Zoom - Data (Zoomaa - 
Tiedot)

Piirtää akselit uudelleen siten, että 
kaikki tilastolliset datapisteet ovat 
näkyvissä. 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Trace (Jäljitys) -valikon työkalut 

Points and Lines (Pisteet ja suorat) -valikon työkalut 

Zoom - Fit (Zoomaa - 
Sovita) 

Laskee uudelleen y-min- ja y-max-
arvot siten, että kaikkien funktioiden 
y:n minimi- ja maksimiarvot, jotka 
ovat nykyisten x-min- x-max-arvojen 
välillä, ovat näkyvissä. Piilotettuja 
funktioita ei oteta mukaan. 

Zoom - Square (Zoomaa - 
Neliö)

Laskee uudellen y-min- ja y-max-
pisteet siten, että pystyasteikko on 
sama kuin vaaka-asteikko.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Graph Trace (Jäljitä 
kuvaaja) 

Sijoittaa ja aktivoi kuvaajaan 
jäljityspisteen funktion kuvaajan 
pisteiden jäljittämistä varten. Jäljitys 
tunnistaa mielenkiinnon kohteena 
olevat pisteet sitä mukaa kuin ne tulevat 
vastaan jäljityksen aikana.

Trace Setting (Jäljityksen 
asetus)

Voit asettaa kuvaajan jäljityspisteiden 
välin automaattisesti tai määrittämällä 
portaan numeerisella arvolla. 

Geometry Trace Enables you to view the pathway of a 
geometric or analytic object (such as a 
function graph) on the work area. The 
pathway has a delayed fade. As more 
movement occurs on the work area, 
older portions of the pathway fade. If 
you temporarily halt movement, a 
portion of the trace path remains 
displayed. 

Erase Geometry Trace 
(Poista geometriajäljitys)

Pysäyttää geometriajäljityksen ja 
poistaa kaikki pysyvät reitit työalueelta.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Point (Piste) Piirtää vapaassa tilassa määritetyn 
pisteen objektin päälle tai kahden 
objektin leikkauskohtaan.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Measurement (Mittaus) -valikon työkalut 

Point On (Piste päälle) Piirtää objektin päälle määritetyn 
pisteen. Kun objekti on funktion kuvaaja, 
koordinaatit ovat näkyvissä. 

Intersection Point 
(Leikkauspiste)

Piirtää pisteen kahden valitun objektin 
kaikkiin leikkauskohtiin.

Line (Suora) Piirtää kahdella pisteellä tai pisteellä ja 
suunnalla määritetyn suoran. Jos pidät 
vaihto-painiketta alhaalla suoran 
luomisen aikana, voit rajoittaa sen 
suuntaa x-akseliin tai näytön 
vaakasuuntaan nähden 15-:n välein. 

Segment (Jana) Piirtää kahden loppupisteen 
määrittämän janan. Pisteet voidaan 
luoda tai määrittää vapaaseen tilaan tai 
piirretyn objektin päälle. 

Ray (Säde) Piirtää kahden pisteen tai pisteen ja 
suunnan rajaaman säteen, joka jatkuu 
äärettömästi. Jos pidät vaihto-painiketta 
alhaalla säteen luomisen aikana, voit 
rajoittaa sen suuntaa x-akseliin tai näytön 
vaakasuuntaan nähden 15-:n välein.

 Tangent (Tangentti) Piirtää tangenttisuoran.

 Vector (Vektori) Piirtää vektorin, jossa suunta ja suuruus 
on määritetty kahdella pisteellä. 

Circle arc (Ympyrän 
kaari)

Luo kolmen pisteen määrittämän kaaren.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Length (Pituus) Näyttää kahden valitun pisteen välisen 
etäisyyden tai janan, piirin, kehän tai 
säteen pituuden.

Area (Pinta-ala) Näyttää valitun monikulmion tai ympyrän 
alan.

Slope (Kulmakerroin) Näyttää valitun suoran tai janan 
kulmakertoimen. Pystysuoran 
kulmakerrointa esitetään merkillä %.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Shapes (Kuviot) -valikon työkalut 

Construction (Konstruointi) -valikon työkalut 

Angle (Kulma) Näyttää kulman tai kolmella valitulla 
pisteellä rajatun kulman mitan.

Integral (Integraali) Laskee ja näyttää valitun funktion 
integraalin numeerisen arvon ja varjostaa 
käyrän ja x-akselin välisen alueen pisteestä 
a pisteeseen b.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Circle (Ympyrä) Piirtää ympyrän. Ensimmäinen napsautus 
sivulla määrittää keskipisteen, ja toinen 
napsautus määrittää säteen. 

Triangle (Kolmio) Piirtää kolmen pisteen (kärkipisteen) 
rajaaman kolmion. Pisteet voidaan luoda 
tai määrittää vapaaseen tilaan tai piirretyn 
objektin päälle.

Rectangle 
(Suorakulmio) 

Piirtää suorakulmion. 

Polygon (Monikulmio) Piirtää monikulmion, jolla on n kylkeä. 
Jokainen napsautus määrittää 
kärkipisteen, ja monikulmio piirtyy 
valmiiksi, kun napsautat ensimmäistä 
kärkipistettä tai painat Enter-painiketta. 

Regular Polygon 
(Säännöllinen 
monikulmio)

Piirtää säännöllisen monikulmion, jolla on 
n kylkeä. 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Perpendicular 
(Kohtisuora) 

Piirtää suoran, joka on kohtisuorassa 
valittuun suoraan, janaan, säteeseen, 
vektoriin, akseliin tai monikulmion 
kylkeen nähden ja kulkee luodun tai 
valitun pisteen kautta.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Transformation (Transformaatio) -valikon työkalut 

Parallel 
(Yhdensuuntainen) 

Piirtää suoran, joka on 
yhdensuuntainen valittuun suoraan, 
janaan, säteeseen, vektoriin, akseliin tai 
monikulmion kylkeen nähden ja kulkee 
luodun tai valitun pisteen kautta.

Perpendicular Bisector 
(Keskinormaali) 

Piirtää kohtisuoran, joka jakaa kahtia 
kaksi pistettä, janan tai monikulmion 
kyljen.

Angle Bisector (Kulman 
puolittaja) 

Piirtää suoran, joka jakaa kahtia 
kolmella valitulla pisteellä määritetyn 
kulman, jossa yksi piste on kärkipiste.

Midpoint (Keskipiste) Piirtää kahden valitun pisteen, janan tai 
monikulmion kyljen keskipisteen.

Locus (Ura) Piirtää uran pisteelle tai objektille, joka 
on määritetty reittiä pitkin kulkevan 
pisteen liikkeellä. Reitit ovat 
geometrisia kuvioita ja funktioiden 
kuvaajia. 

Compass (Harppi) Piirtää ympyrän keskipisteestä, jossa 
säde on määritetty valitulla janalla tai 
kahden pisteen välisellä etäisyydellä.

Measurement Transfer 
(Mittauksen siirto) 

Siirtää syötetyn tai mitatun arvon 
valittuun objektiin, akseliin tai funktion 
kuvaajaan. Jos alkuperäinen arvo 
muuttuu, muutos tulee voimaan myös 
siirretyssä mittausarvossa.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Symmetry (Symmetria) Luo kuvan objektista, jota on kierretty 
180- pisteen ympäri.

Reflection (Peilaus) Luo kuvan objektista, jota on peilattu 
suoran, janan, säteen, vektorin, akselin tai 
monikulmion kyljen suhteen.

Translation (Siirto) Luo kuvan objektista, jota on siirretty 
määritetyn vektorin suhteen.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Huomaa: Kun valitset käytettävän työkalun, työkalun kuvake tulee 
näkyviin Kuvaajat & Geometria -sovelluksen sivun vasempaan 
yläkulmaan. Tällä tavoin kuvake ilmoittaa, mikä työkalu on parhaillaan 
käytössä. 

Kontekstivalikon käyttö
Kontekstivalikko sisältää työkalut, joita käytetään useimmiten valitun 
objektin, funktion tai akseleiden yhteydessä. 

Objektin kontekstivalikko avataan seuraavasti:

(Windows) Napsauta objektia hiiren oikealla painikkeella.

(Macintosh) Pidä “-painike alhaalla ja napsauta objektia.

Kontekstivalikon kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat:

• Recent (Äskeinen): sisältää yhdeksän viimeksi käyttämääsi työkalua. 
Viimeksi käytetyt vaihtoehdot määräytyvät yhden 
sisäänkirjautumisen aikana. Näkyvissä ovat kaikilla Kuvaajat & 
Geometria -sivuilla käytetyt työkalut riippumatta asiakirjasta, jossa 
niitä on käytetty.

• Attributes (Määritteet): tästä voit siirtyä valitun funktion, objektin 
tai työalueen määritteisiin.

Valikko sisältää myös muita valintaasi soveltuvia vaihtoehtoja. 
Kolmion kontekstivalikko esimerkiksi sisältää myös kohdat Hide/Show 
(Näytä/piilota), Delete (Poista), Length (Pituus) ja Area (Pinta-ala). 

The following examples show the context menu for a function and a 
circle.

Rotation (Kierto) Luo kuvan objektista, jota on kierretty 
pisteen ympäri määritetyn kulma-arvon 
verran.

Dilation (Venytys) Luo kuvan objektista, jota on venytetty 
pisteestä määritetyllä kertoimella.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä



Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö 89

Työalue 
Käytettävissä on kaksi työaluenäkymää:

• Graphing View (Kuvaajanäkymä)

• Plane Geometry View (Tasogeometrianäkymä)

Kuvaajanäkymä
Kuvaajanäkymä on Kuvaajat & Geometria -sovelluksen työalueen 
oletusarvoinen näyttö. Se sisältää:

• oletusarvoiset suorakulmakoordinaatiston (karteesisen 
koordinaatiston) akselit vakiozoomauksen muodossa 
(mittakaava 1:1).

• syöterivin, jonka kautta voit piirtää jopa 100 funktion kuvaajat. 

Akselit, syöterivi ja ruudukko voidaan näyttää tai piilottaa, mutta tässä 
näkymässä ei voi näyttää piirrettyjen kuvioiden (esim. ympyrän jne.) 
asteikkoa. Kaikki tässä näkymässä luodut objektit ovat analyyttisiä 
objekteja. Sen vuoksi niiden näytettyyn kokoon ja mittasuhteisiin 
vaikuttaa ainoastaan akselijärjestelmän asteikko (Show Scale (Näytä 
asteikko) -komento ei vaikuta mitenkään).

Funktion (analyyttisen objektin) 
kontekstivalikko Geometrisen kuvion kontekstivalikko
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Tasogeometrian näkymä
Tasogeometrian näkymässä työalueella ei ole akseleita eikä syöteriviä, 
jolloin voit piirtää ja tutkia geometrisia kuvioita. Tässä näkymässä voit 
näyttää ja asettaa asteikon piirroksillesi. 

Tasogeometrian näkymään siirtyminen:

1. Valitse View (Näytä) -valikon kohta Plane Geometry View 
(Tasogeometrian näkymä). 

2. Näyttö päivittyy: akselit ja syöterivi häviävät näkyvistä, ja 
oletusarvoinen asteikko tulee näkyviin. Kuvaajanäkymässä piirretyt 
funktioiden kuvaajat tai piirrokset eivät näy tasogeometrian 
alueella. 

Palaaminen kuvaajanäkymään:

Valitse View (Näytä) -valikon kohta Graphing View 
(Kuvaajanäkymä). 

Näyttö päivittyy ja akselit ja syöterivi tulevat näkyviin. 

Huomaa: Tasogeometrian näkymässä luodut geometriset kuviot 
säilyvät ja näkyvät yhdessä mahdollisten aikaisemmin luotujen 
kuvaajien kanssa.
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Analyyttinen ikkuna
Analyyttinen ikkuna (kuvaajat) on käytettävissä tasogeometrian 
näkymässä. Analyyttinen ikkuna (kuvaajat) lisätään tasogeometrian 
työalueen tietyn osan yläpuolelle. Ikkuna on työalueiden yhdistelmä, 
minkä ansiosta voit käyttää kumpaakin työaluetyyppiä tarvitsematta 
vaihtaa työalueiden välillä. 

Analyyttisen ikkunan avaaminen:

1. Tarkista, että työalue on tasogeometrian näkymässä.

2. Valitse View (Näytä) -valikon vaihtoehto Show Analytic Window  
(Näytä analyyttinen ikkuna). 

3. Tasogeometria-alueen vasempaan alakulmaan avautuu pieni 
kuvaajaikkuna. 

Kuvaajien 
alue

Tasogeo
metrian 
alue

Mallinnusnäkymä - näyttää edelliset kaksi 
näkymää sekä kummmassakin näkymässä 
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Voit muuttaa työaluetta näkymää vaihtamatta, jos haluat väliaikaisesti:

• Piilottaa akselit; kuvaajat ja objektit jäävät näkyviin työalueelle.

• Näyttää tai piilottaa akseleiden päiden arvot ja näyttää tai 
piilottaa ruudukon kuvaajien piirtoikkunassa.

• Piilottaa syöterivin. 

• Piilottaa asteikon. 

• Muuttaa akseleiden kokoa zoomaustyökalujen avulla tai 
vetämällä asteikkomerkkejä.

Näyttää enemmän tasogeometrian työalueesta vierittämällä näyttöä.

Analyyttisen ikkunan poistaminen työalueelta

1. Valitse View (Näytä) -valikon kohta Hide Analytic Window  
(Piilota analyyttinen ikkuna). 

Objektien käyttäytyminen eri näkymissä
Kuvaajien alueelle luotua objektia sanotaan analyyttiseksi objektiksi, ja 
kaikki objektin pisteet ovat kuvaajan tasolla. Akseleiden asteikon 
muuttaminen vaikuttaa automaattisesti objektien ulkonäköön. Jos lasket 
objektiin liittyvän arvon, esimerkiksi pinta-alan, alalle määritetään vain 
yleinen mittayksikkö (u = unit). Nämä objektit ovat sidottuja 
koordinaattitasoon siihen saakka, kunnes poistat tai määrität ne 
uudelleen tasogeometrian alueelle. Kun työskentelet mallinnusnäkymän 
työalueella, et voi siirtää analyyttistä objektia tasogeometrian alueelle.

Tasogeometrian alueelle luotu objekti on geometrinen objekti. Näillä 
objekteille voidaan määrittää asteikko, esimerkiksi kilometrejä tai 
senttimetrejä, yleisen asteikon (u) sijaan. Voit lukita työalueelle pisteen, 
esimerkiksi kolmion kärkipisteen, mutta koska objekti ei ole sidottu 
koordinaattitasoon, et voi näyttää tämän kärkipisteen koordinaatteja. 
Kun työskentelet mallinnusnäkymän työalueella (tasogeometrian 
näkymä + analyyttinen ikkuna), voit siirtää geometrisen objektin 
kuvaajien työalueelle. Objekti säilyy geometrisena objektina, eikä sitä 
esitetä koordinaatistossa. 

Alla olevissa esimerkeissä on mallinnuksen työalue ja nämä kaksi 
objektityyppiä. A on analyyttinen objekti ja B geometrinen objekti:
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Vaikka ympyrät näyttävät samanlaisilta, ne eivät käyttäydy samalla 
tavalla. Kuvaajien alueen muuttaminen vaikuttaa analyyttisiin 
objekteihin. Seuraavassa esimerkissä muutetaan akseleita. Huomaa, että 
muutos vaikuttaa vain ympyrän A ulkonäköön. 

Jos piirrät objektin akselin ollessa piilotettu, luomasi objekti on 
geometrinen objekti. Jos piirrät analyyttisen objektin ja piilotat akselin 
myöhemmin, objekti säilyy kuitenkin analyyttisenä. 
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Yhteenveto eroista

Ominaisuus Kuvaajien alue Tasogeometrian alue

Kuvasuhde Säädettävä; aluksi 1:1 Aina 1:1 (pysyvä)

Mittayksiköt Yleinen (yksikkö on u) Käyttäjän määrittämä 
(asteikkokohtainen)

Pinta-alan 
kuvaajatyyppi

Karteesinen (oletus) tai 
polaarinen

Euklidinen

Kolmio sell-
aisena kuin se 
näkyy kuvaa-
janäkymässä. 
Ilman koordi-
naattim-
erkintöjä oleva 
kärkipiste säi-
lyy geome-
trisena 
pisteenä. 



Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö 95

Käyttökohteet • Funktioiden 
määrittäminen ja 
kuvaajien 
piirtäminen:

– Muotoa f (x) 
olevien 
funktioiden 
kuvaajien 
piirtäminen

– Sirontakuvaajien 
luominen

– Polaariyhtälöiden 
kuvaajien 
piirtäminen

– Parametristen 
funktioiden 
kuvaajien 
piirtäminen

• Analyyttisten 
objektien luominen

• Yhtälöiden 
koordinaattipisteiden 
merkitseminen

• Epäjatkuvien 
pisteiden 
koordinaattien 
nimeäminen 

• Euklidisten 
objektien luominen

• Transformaatioiden 
luominen

• Mittausten 
suorittaminen 
(esim. pituus, 
kulma, pinta-ala)

Behavior Analytic constructions 
must remain in the 
analytic area.

Geometric constructions 
can be moved into the 
analytic area but remain 
geometric in nature.

Ominaisuus Kuvaajien alue Tasogeometrian alue
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Akseleiden luominen ja käsittely
Kun lisäät Kuvaajat & Geometria -sovelluksen sivulle, näkyviin tulee 
suorakulmainen (karteesinen) koordinaatisto.

Voit muuttaa akseleiden ulkonäköä seuraavilla tavoilla:

1. Pituuden säätäminen: 

• Kun käytät tasogeometrianäkymää analyyttisen ikkunan ollessa 
näkyvissä: 

– Valitse yksi akseli ja syötä uudelleen x- tai y-akselin 
koordinaatit.

– Valitse akseli ja suurenna tai pienennä asteikon numeroita 
ja asteikkomerkkien väliä hiirellä vetämällä. 

Akseleiden mittasuhteet säilyvät samana. Jos haluat muuttaa 
vain toisen akselin asteikkoa, paina vaihto-painiketta 
säätäessäsi arvoa tai vetäessäsi viivaa.

2. Säädä näkymää Zoomaus-työkalun toimintojen avulla. 

3. Valitse akseleiden päiden tyyli Attributes (Määritteet) -työkalun 
avulla. Hae Attributes (Määritteet) -työkalu näkyviin: 

• valitsemalla se valikosta tai 

Oletusarvoinen 
y- ja x-akselin alue

Laajennettu 
x-akselin alue
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• (Windows) napsauttamalla akselia hiiren oikealla painikkeella 
kahden asteikkomerkin välissä.

• (Macintosh) painamalla “-painiketta ja napsauttamalla akselia 
kahden asteikkomerkin välissä.

Ota haluamasi akselin pään tyyli näkyviin vasemmalle ja oikealle 
osoittavien nuolien painikkeilla. Akseleiden määriteluettelosta voit 
valita myös jonkin zoomaustyökalun.

4. Säädä akseleiden asteikko ja asteikkomerkkien väli manuaalisesti. 

a) Napsauta ja pidä kiinni asteikkomerkistä ja siirrä merkkiä 
akselilla. Asteikkomerkkien väli ja määrä kasvavat (tai 
pienenevät) kummallakin akselilla.

b) Jos haluat säätää vain toisen akselin asteikkoa ja 
asteikkomerkkien väliä, pidä vaihto-painike alhaalla, tartu 
asteikkomerkkiin ja vedä sitä akselilla.

5. Muuta akselin päiden arvoja kaksoisnapsauttamalla niitä ja 
syöttämällä arvot.

6. Säädä akseleiden paikkaa. Jos haluat siirtää akseleita muuttamatta 
niiden kokoa tai asteikkoa, napsauta ja vedä tyhjää näytön aluetta, 
kunnes akselit ovat halutussa kohdassa. 

7. Määritä Window Settings (Ikkunan asetukset) -työkalun  avulla 
akseleiden x-max-, x-min-, y-max- ja y-min-arvot sekä x-akselin 
asteikon ja y-akselin asteikon arvot. Kun valitset tämän työkalun, 
näytölle avautuu valintaikkuna, josta voit syöttää haluamasi arvot. 
Aluksi näkyvissä ovat senhetkiset arvot. Syötä uudet arvot 
kirjoittamalla ne entisten päälle.
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Window Settings (Ikkunan asetukset) -valintaikkuna, jossa näkyvissä ovat alkuperäiset 
arvot

Huomaa: Window Settings (Ikkunan asetukset) -valintaikkunassa 
asetetut akseleiden arvot voidaan tallentaa muuttujiksi, joita voidaan 
käyttää Kuvaajat & Geometria -sovelluksen ulkopuolella. Valitse akselin 
selite linkitettävän arvon kohdalta ja linkitä arvo napsauttamalla var-
painiketta. 

View (Näytä) -valikon työkalujen avulla voit piilottaa ja näyttää akselit, 
asteikon sekä akseleiden päiden arvot. 

Valitse View (Näytä) -valikosta Hide/Show Axes  (Piilota/näytä 
akselit).

• Jos akselit näkyvät sivulla, työkalun valitseminen piilottaa ne.

• Jos akselit eivät näy sivulla, työkalun valitseminen tuo ne 
näkyviin.

Liikkuminen työalueella
Funktioiden kuvaajat voivat ulottua näytön ulkopuolelle. Kuvaajia ei 
ole typistetty, ja saat näytön ulkopuoliset osat näkyviin panoroimalla 
näyttöä. Näytön panoroiminen:

1. Napsauta ja pidä hiiren painiketta alhaalla sivun avoimella alueella. 

2. Kun siirrät hiirtä, näyttö siirtyy sen mukana. 

Matematiikan ja luonnontieteiden TI-Nspire™-tietokoneohjelmistossa 
voit muuttaa työalueen näkymää. 
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Valitse View (Näytä) > TI-Nspireé Handheld Screen 
(kämmenlaitteen näyttö), kun haluat vaihtaa näkymän TI-Nspireé-
kämmenlaitteen näytön kaltaiseksi.

Voit palauttaa näytön alkuperäiseen näkymään valitsemalla kohdat 
View (Näytä) > Normal (Normaali).

Ruudukon näyttäminen tai piilottaminen 
Akseleiden lisäksi myös ruudukko voi olla näkyvissä Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksessa. Voit säätää ruudukon kokoa ja valita, 
onko se näkyvissä vai piilossa. 

Ruudukon näyttäminen:

Valitse View (Näytä) valikosta vaihtoehto Show Grid  (Näytä 
ruudukko). 
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Ruudukon kokoa muutetaan muuttamalla akseleiden asteikkoa. 

Ruudukon piilottaminen:

Valitse View (Näytä) -valikon kohta Hide Grid  (Piilota ruudukko).

Kun valitset työkalun, sivu päivittyy ja ruudukko häviää näkyvistä. 

Lisäksi, kun ruudukko on näkyvissä, voit kiinnittää siihen funktion, 
kuvaajan tai objektin. 

Objektin kiinnittäminen ruudukkoon
1. Jos ruudukko ei näy sivulla, ota se näkyviin.

2. Vedä objekti ruudukon päälle. 

Objektin pisteiden on oltava ruudukon pistemerkkien kohdalla. Jos 
piirrät esimerkiksi kolmion, yhden tai useamman kärkipisteen on 
oltava ruudukon pistemerkkien kohdalla.

Huomaa: Objektia tai kuvaajaa ei välttämättä tarvitse kiinnittää 
ruudukkoon. Kun kiinnität objektin ruudukkoon, ruudukon muut pisteet 
rajoittavat sen paikan vaihtamista myöhemmin. Akseleiden muutokset 
vaikuttavat analyyttisiin objekteihin riippumatta siitä, onko ne 
kiinnitetty ruudukkoon.

Kun haluat irrottaa objektin ruudukosta, valitse ja määritä se uudelleen 
siten, että pisteet eivät ole ruudukon pistemerkkien kohdalla. Jos piilotat 
ruudukon, siihen kiinnitetyt objektit jäävät näkyviin sivulle ja pysyvät 
kiinnitettyinä ruudukkoon, vaikka ruudukko ei enää olekaan näkyvissä.
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Zoomaustyökalu
Jos näytöllä on useita funktion kuvaajia, leikkauspisteiden ja muiden 
mielenkiinnon kohteena olevien alueiden tutkiminen voi olla vaikeaa. 
Voit muuttaa näytön näkymää väliaikaisesti zoomaustyökalun avulla. 

Zoomauksen käyttö:
1. Avaa Window (Ikkuna) -valikko.

2. Napsauta haluamaasi zoomaustoimintoa. 

Seuraavissa esimerkeissä kaikki muut toiminnot paitsi Zoom-Fit 

(Zoomaa-Sovita) on aloitettu funktion x2 kuvaajasta. Vaihtoehto 
Zoom-Fit (Zoomaa-Sovita) näyttää sinifunktion kuvaajan.

Vaihtoehdot ovat:

• Zoom - Box (Zoomaa - Ruutu) 

• Zoom - In (Zoomaa - Lähennä) 

• Zoom - Out (Zoomaa - Loitonna) 
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• Zoom - Standard (Zoomaa - Vakio)

• Zoom - Quadrant 1 (Zoomaa - Neljännes 1) 

• Zoom - User (Zoomaa - Käyttäjä) (sama kuin Zoom - Standard 
(Zoomaa - Vakio), ellei uutta määrittelyä ole tallennettu) 

• Zoom - Trig (Zoomaa - Trig) 
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• Zoom - Data (Zoomaa - Tiedot) 

• Zoom - Fit (Zoomaa - Sovita) 

• Zoom - Square (Zoomaa - Neliö)

3. Kuvaaja näytetään valitussa zoomausnäkymässä. 

Jos valitset vaihtoehdon Zoom Box (Zoomaa - Ruutu), napsauta 
ruudun ensimmäistä ja kolmatta kulmaa. 

Jos valitset joko vaihtoehdon Zoom In (Lähennä) tai Zoom Out 
(Loitonna), napsauta keskipistettä ennen kuin kuvaaja piirtyy 
uudelleen. 

4. Voit palauttaa kuvaajan alkuperäiseen tilaan joko valitsemalla 

komennon Undo  (Kumoa) tai valitsemalla Zoom (Zoomaus) -
valikon kohdan Zoom - Standard (Zoomaa - Vakio).

Ympyrät ennen Zoomaa - 
Neliö -työkalun käyttöä

Ympyrät Zoomaa - Neliö -
työkalun käytön jälkeen
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Sivun sisällön tarkastaminen 
Kun luot tietokoneella sisältöä kämmenlaitteen käyttöä varten, voit 
näyttää sivun sellaisena kuin se näkyy kämmenlaitteen näytössä 
valitsemalla View (Näytä) -valikon kohdan TI-Nspireé Handheld View 
(TI-Nspire-kämmenlaitteen näyttö). Tämän näkymän avulla voit säätää 
sivun sisältöä siten, että se näkyy kokonaan ja oikein TI-Nspireé-
kämmenlaitteen näytössä.

Syöterivi
Syöterivi on Kuvaajat & Geometria -sovelluksen työalueen alareunassa. 
Kun rivi ei ole aktiivinen, se on väriltään vaaleanharmaa. 

Rivin osat vasemmalta oikealle:

À Piilota/näytä-painike.

Á Määritteet-painike.

Â f1(x)= on funktion tai epäyhtälön oletusarvoinen merkintätapa.

Ã Tyhjä alue, johon syötät piirrettävän funktion, polaariyhtälön, 
epäyhtälön, parametriyhtälön tai sirontakuvaajan datapisteet.

Ä Laajenna/supista (historiatiedot) -painike. 

À Á Â Ã Ä

Parametrisen tilan syöterivi. Näkyvissä on oletusarvoiset t-min-, t-max- ja t-step-
arvot.

Polaaritilan syöterivi

Polar Mode entry line
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Muut Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
ominaisuudet

Pikavalintapainikkeet
Kuvaajat & Geometria -sovellus sisältää seuraavat työtä helpottavat 
pikavalintapainikkeet: 

Sarkain- ja nuolipainikkeiden käyttö
Osoittimen avulla voit käyttää monia Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
toimintoja ja työkaluja, mutta voit käyttää niitä myös Tab (sarkain)- ja 
nuolipainikkeiden avulla. Näiden painikkeiden käyttö on helpompaa ja 
mukavampaa kuin osoittimen käyttö.

Tab -painike: 

• Ensimmäinen painallus: sijoittaa kohdistimen funktion syöterivillä 
olevan yhtäläisyysmerkin oikealle puolelle. Näin voit luoda uuden 
lausekkeen.

• Toinen painallus: korostaa Laajenna/kutista-syöterivillä olevan 
historiatiedot-painikkeen. 

• Kolmas painallus: korostaa Piilota/näytä-painikkeen syöterivillä.

• Neljäs painallus: korostaa Määritteet-painikkeen syöterivillä.

• Viides painallus: kohdistaa animaation ohjauspalkin 
Tauko/Käynnistä-painikkeeseen (mikäli käytettävissä). Jos 

Painike/painikkeet: Tehtävä:

. Poistaa valitun objektin työalueelta.

g Kun painiketta käytetään Line (Suora)- tai Circle 
(Ympyrä) -työkalun kanssa, ympyrän ja joidenkin 
lineaaristen objektien (suora ja säde) piirtäminen 
on rajoitettu jaksottaisiin väleihin (esimerkiksi 
ympyrässä säde voi olla vain kokonaisluku, 
ja lineaarisissa objekteissa voidaan käyttää 
15 asteen kerrannaisia).

+ (+) - (-) Kun osoittimen kohdalla on lukuarvo, 
painikkeet + ja - muuttavat näytettävien 
numeroiden määrää.

< > Kun osoittimen kohdalla on lukuarvo, 
painikkeet < ja > vähentävät tai lisäävät arvoa.
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Tiedonkeruun ohjauspalkki on näkyvissä, kohdistuu 
Käynnistä/Pysäytä-painikkeeseen. 

• Kuudes painallus: kohdistaa sivun kuvaajien osaan ja suorittaa 
mahdolliset muokkausmuutokset. Osoitin on aktiivinen sivulla.

Huomaa: Voit liikkua vaiheissa päinvastaisessa järjestyksessä 
painamalla painikkeita vaihto+Tab. Jos työalueella on liukusäätimiä, 
viides painallus siirtää liukusäätimeen. Voit hypätä työalueella 
olevaan kuvaajaan milloin tahansa painamalla Esc-painiketta.

Nuolipainikkeet: 

• Ylös ja alas - siirtää ylös- ja alaspäin funktion historiatietojen 
sisältämissä funktioissa. Siirtää ylös- ja alaspäin missä tahansa 
työkaluvalikon luettelossa sekä määritteiden luettelossa. Jäljitys-
työkalua käytettäessä voit siirtyä toiseen kuvaajaan ja jäljittää 
sen pisteet, mikäli sivulla on useampi kuin yksi kuvaaja.

• Vasemmalle ja oikealle - siirtää syöterivillä yhden merkin tai 
painikkeen kerrallaan. Jäljitys-työkalua käytettäessä siirtää 
jäljityskohdistinta kuvaajaa pitkin, joko vasemmalle tai oikealle. 
Määriteluetteloa tarkasteltaessa siirtää yhden määritteen 
vaihtoehtojen läpi. 

Liukusäätimien käyttö
Liukusäätimien avulla voit helposti muuttaa numeerista arvoa Kuvaajat & 
Geometria- ja Data & Tilastot -sovelluksissa. Lisäämällä liukusäätimen voit 
esittää useita muuttujan arvoja jatkuvalta vaihteluväliltä. Seuraavassa 
esimerkissä liukusäädin kuvaa funktion kuvaajan numeerista muuttujaa 
b. 

Lisää liukusäädin valitsemalla vaihtoehto Insert Slider (Lisää 
liukusäädin) Actions (Toiminnot) -valikosta. Liukusäädin tulee 
näkyviin työalueelle. 
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À Muuttujan lauseke, joka sisältää numeerisen muuttujan nimen 
syöttökentässä, laskutoimituksen operaattorin := sekä numeeriselle 
muuttujalle asetetun arvon toisessa syöttökentässä.

Á Liukusäädin, jonka avulla voit siirtyä asteikon arvoihin ohjauksen 
ollessa aktiivinen.

Â Jana, joka sisältää asteikon minimi- ja maksimiarvot sekä 
asteikkomerkit.

Liukusäätimen perustoiminnot
Voit muuttaa oletusarvoista muuttujan nimeä (v1) napsauttamalla 
vasemmalla olevaa tekstiruutua, korostamalla oletusarvoisen nimen ja 
kirjoittamalla nimen muuttujalle, jota haluat liukusäätimen kuvaavan. 
Voit asettaa muuttujan johonkin arvoon liukusäädintä siirtämällä, tai 
voit syöttää numeron tekstiruutuun yhtäsuuruusmerkin perään. 
Liukusäätimen valinta peruutetaan painamalla Esc-painiketta tai 
napsauttamalla jossakin toisessa työalueen kohdassa. 

Liukusäädintä voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:

• Aseta muuttuja johonkin sen vaihteluvälin arvoon tarttumalla 
liukusäätimeen ja vetämällä sitä. 

• Siirrä liukusäädintä askel kerrallaan nuolipainikkeiden (3, 4, 5, 6) 
avulla.

• Napsauta jotain liukusäätimen janan lähellä olevaa pistettä, kun 
haluat vaikuttaa toimenpiteelläsi koko liukusäätimeen, esimerkiksi 
kopioida, siirtää tai poistaa liukusäätimen. 

Â

À
Á
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• Voit muuttaa liukusäätimen asteikon pituutta tarttumalla janan 
päihin.

• Napsauta liukusäätimen muuttujanimen tekstiruutua ja kirjoita 
käytettävän numeerisen muuttujan nimi. Voit käyttää jotakin entistä 
numeerista muuttujaa tai voit luoda uuden muuttujan liukusäätimen 
avulla.

Kontekstivalikko ja liukusäätimen asetukset
Kun haluat muuttaa liukusäätimen asetuksia, avaa liukusäätimen 
kontekstivalikko:

Kun valitset vaihtoehdon Settings (Asetukset), näkyviin tulee 
valintaikkuna Slider Settings (Liukusäätimen asetukset):

Määritä kyseiselle liukusäätimelle käytettävät arvot:

Variable 
(Muuttuja)

Liukusäätimen kanssa käytettävän numeerisen muuttujan 
nimi. Kirjoita arvo kenttään tai napsauta pudotusvalikkoa ja 
valitse arvo avautuvasta luettelosta.

Initial value 
(Alkuarvo)

Muuttujan alkuarvo.

Minimum 
(Minimi)

Liukusäätimen asteikon pienin arvo. Tämä arvo on asteikon 
vasemmassa reunassa.

Maximum 
(Maksimi)

Liukusäätimen asteikon suurin arvo. Tämä arvo on asteikon 
oikeassa reunassa.
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Liukusäätimen animointi
Voit siirtyä muuttujan vaihteluvälin päästä päähän automaattisesti 
napsauttamalla liukusäätimen kontekstivalikon kohtaa Animate 
(Animoi). Pysäytä animointi napsauttamalla Stop Animate (Pysäytä 
animointi).

Liukusäätimen pienentäminen
Napsauta liukusäätimen kontekstivalikon kohtaa Minimize (Pienennä), 
jos haluat pienemmän näytön, joka sisältää ainoastaan muuttujan 
nimen, muuttujan nykyisen arvon sekä nuolet ylös- ja alaspäin. 

Step Size 
(Askelkoko)

Asteikon arvojen välinen lisäysporras. Kun liukusäädin on 
aktiivinen, nuolipainike siirtää sitä ylös- ja alaspäin 
asteikolla tämän portaan verran.

Style (Tyyli) Liukusäätimen esitystapa työalueella. Valitse Horizontal 
(Vaaka), jos haluat vasemmalta oikealle ulottuvan asteikon, 
tai valitse Vertical (Pysty), jos haluat ylhäältä alas ulottuvan 
asteikon. Jos haluat liukusäätimen, joka sisältää 
muuttujanimen, nykyisen arvon ja suuntanuolet, valitse 
vaihtoehto Minimized (Pienennetty).

Result 
(Tulos)

Liukusäätimen näyttämän arvon esitystapa. Valitse 
vaihtoehdoksi Auto (Automaattinen), jos haluat 
liukusäätimen toimivan oletusarvoisessa muodossa, tai 
valitse jokin kahdeksasta liukuvan desimaalin esitystavasta.

Show 
variable 
(Näytä 
muuttuja)

Näyttää tai piilottaa muuttujan.

Show scale 
(Näytä 
asteikko)

Näyttää tai piilottaa liukusäätimen janan asteikon.

Pienennetty
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Tiedostojen avaaminen ja siirtäminen
Voit avata Cabri II Plus™ -kuvatiedostoja (.fig) Kuvaajat & Geometria -
sovelluksessa ja TI-Nspire™-tiedostoja (.tns) Cabri II Plus™ -sovelluksessa. 
Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa avatut Cabri II Plus™ -tiedostot 
muunnetaan Kuvaajat & Geometria -sivuksi, jossa on muunnetut kuvat ja 
muuntoilmoitukset Muistiinpanot-sovelluksen sivulla. Jokainen Kuvaajat 
& Geometria -sivu muuntuu omaksi Cabri II Plus™ -tiedostokseen, kun 
avaat .tns-asiakirjan Cabri II Plus™ -sovelluksessa.

Huomautus: Macintosh-tietokoneessa et voi avata Cabri II Plus™.fig -
tiedostoa etkä Learning Check.edc -tiedostoa. Et myöskään voi viedä TI-
Nspire.tns-dokumenttia .fig-tiedostona.

Cabri II Plus™ -tiedoston avaaminen
Cabri II Plus™ -kuvatiedoston (.fig) avaaminen Kuvaajat & Geometria -
sovelluksessa:

1. Valitse vaihtoehto Open Document (Avaa asiakirja) File (Tiedosto) -
valikosta. 

2. Napsauta Open TI Nspire Document (Avaa TI-Nspire-asiakirja) -
valintaikkunan kohtaa Files of Type (Tiedostotyyppi) ja valitse 
tyyppi Cabri Plus II Figures (*.fig) (Cabri Plus II -kuvat (*.fig). 

3. Napsauta .fig-tiedostoa, jonka haluat avata Kuvaajat & Geometria -
sovelluksessa, ja napsauta Open (Avaa) -painiketta. 

Muunnetut Cabri II Plus™ -kuvat tulevat näkyviin Kuvaajat & 
Geometria -sivulle ja muuntoilmoitukset näkyvät Muistiinpanot-
sovelluksen sivulla. Tiedosto tallentuu .tns-asiakirjana. 

Cabri II Plus™ -tiedoston siirtäminen
TI-Nspire™-asiakirjan (.tns) sisältämien Kuvaajat & Geometria -sivujen 
siirtäminen Cabri II Plus™ -sovellukseen:

1. Avaa .tns-tiedosto, joka sisältää siirrettävät Kuvaajat & Geometria -
sivut.

2. Valitse vaihtoehto Export (Tiedonsiirto) File (Tiedosto) -valikosta.

3. Tallenna .fig-tiedostot nykyiseen kansioon napsauttamalla Export 
to Cabri (Siirrä Cabriin) -valintaikkunassa olevaa OK-painiketta. 

Jokainen asiakirjan sisältämä Kuvaajat & Geometria -sovellus 
muunnetaan omaksi Cabri II Plus™ -tiedostokseen tämän kansion 
sisälle.
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Määritteiden asetukset
Seuraavassa taulukossa on esitetty määritteet, jotka ovat käytettävissä 
objekteja käsiteltäessä. Määritteet riippuvat valitusta objektista. Saat 

määritteet näkyviin valitsemalla Attributes (Määritteet) -työkalun ( ). 

Kun työkalu on valittu, siirrä kohdistin työalueelle ja valitse objekti tai 
funktio, jonka määritteitä haluat muuttaa. Mahdollisten määritteiden 
sarake tulee näkyviin työalueelle objektin tai funktion lähelle. 

Nimi Kuvake/ku
vakkeet

Vaihtoehdot Mahdolliset 
käyttökohteet

Line Weight 
(Viivan 
paksuus)

  

Ohut, Keskitaso, 
Paksu

Suora, Tangentti, Jana, 
Säde, Vektori, Ympyrä, 
Ympyrän kaari, Kolmio, 
Monikulmio, 
Säännöllinen 
monikulmio, 
Suorakulmio, 
Funktioiden kuvaajat, 
Integraalit, 
Polaariyhtälöt, 
Parametrikuvaajat

Line Style 
(Viivan tyyli)   

Yhtenäinen, 
Katkoviiva, 
Pisteviiva

Suora, Tangentti, Jana, 
Säde, Vektori, Ympyrä, 
Ympyrän kaari, Kolmio, 
Monikulmio, 
Säännöllinen 
monikulmio, 
Suorakulmio, 
Funktioiden kuvaajat, 
Polaariyhtälöt, 
Integraalit, 
Parametrikuvaajat

Animaatio

  

Yksisuuntainen 
animaationopeus, 
Vaihtuva 
animaationopeus

Piste, Piste päälle
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Täyttö

  

  

  

Ei täyttöä, 
Valkoinen, 
Vaaleanharmaa, 
Keskiharmaa, 
Harmaa, 
Tummanharmaa, 
Musta

Ympyrä, Kolmio, 
Monikulmio, 
Säännöllinen 
monikulmio, 
Suorakulmio, Integraalit

Lukitse/
Avaa  

Piste, Piste päälle, 
Leikkauspiste, Pituus, 
Piiri, Pinta-ala, Kulma

Pisteen tyyli

  

  

  

Pieni piste, Suuri 
piste, Ontto 
ympyrä, Kiinteä 
neliö, Ontto neliö, 
x, +

Piste, Piste päälle, 
Leikkauspiste 

Aktivointi

 

Piste aktivoitu, 
Piste 
aktivoimaton

Pisteet

Graph 
Appearance 
(Kuvaajan 
ulkonäkö)

  

 

Jatkuva, 
Epäjatkuva, 
Pisteiden 
lukumäärä, 
Askelkoko

Funktioiden kuvaajat, 
Polaariyhtälöt, 
Parametriset käyrät

Akseleiden 
tyyli     

Karteesinen 
ruudukko, Ei 
ruudukkoa

Akselit 

Nimi Kuvake/ku
vakkeet

Vaihtoehdot Mahdolliset 
käyttökohteet
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Akseleiden 
asetukset

Akseleiden 
käyttäjän 
asetukset, 
Akseliston 1. 
neljänneksen 
asetukset, 
Akseleiden Trig-
asetukset, 
Akseleiden Stat-
asetukset, 
Akseleiden 
vakioasetukset

Akselit

Akseleiden 
päiden tyyli   

Ei nuolta, 
Positiiviset nuolet, 
Kaikki nuolet

Akselit

Akseleiden 
asteikko-
merkit

Asteikkomerkit 
näkyvissä, 
Asteikkomerkit 
piilotettu

Akselit

Axes End 
Values 
(Akseleiden 
päiden 
arvot)

  

Päiden arvot 
näkyvät, päiden 
arvot on piilotettu

Akselit

Suoran 
yhtälön 
tyyppi

  

Karteesinen (y=_), 

Kanoninen (_=0)

Suora, Tangentti, Jana, 
Säde, Vektori

Yhtälön 
tyyppi  

Kanoninen (...=0),

Karteesinen 

(...=r2)

Ympyrä 

Plot Points 
(Kuvaajan 
pisteet)

 

Epäjatkuvat 
pisteet, Yhdistetyt 
pisteet

Parametriyhtälöt, 
Sirontakuvaajat, 
Polaariyhtälöt

Nimi Kuvake/ku
vakkeet

Vaihtoehdot Mahdolliset 
käyttökohteet
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Viivan/ääriviivan paksuuden ja tyylin muuttaminen
Voit säätää näytölle luomiesi suorien ja kuvioiden viivojen ja ääriviivojen 
paksuutta ja ulkonäköä. Viivojen paksuuden säätäminen:

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Attributes (Määritteet) -

työkalu ( ). 

2. Valitse objekti, jonka viivaa haluat muuttaa. 

Voit liikkua määriteluettelossa nuolipainikkeilla 9 ja : . 

3. Korosta kohta Thickness (Paksuus) ja liiku paksuusvaihtoehdoissa 
nuolipainikkeella 7 tai 8. 

Samalla kun siirryt vaihtoehdosta toiseen, viivan paksuus muuttuu 
näytöllä vastaavasti. 

4. Kun haluamasi paksuus on näkyvissä näytöllä, vahvista muutos 
painamalla Enter tai napsauttamalla. 

Määritepalkki häviää näkyvistä.

Voit muuttaa viivan tyyliä samalla tavalla, kun valitset Style (Tyyli) -
määritteen Thickness (Paksuus) -määritteen sijaan. 

Mittausarvojen ja pisteiden lukitseminen
Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa voit lukita yhden tai useampia 
arvoja tai pisteitä. Toimi seuraavasti:

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Attributes  
(Määritteet). 

2. Valitse arvo tai piste, jonka haluat lukita. 

3. Etsi Lock (Lukitse) -määrite nuolipainikkeilla 9 ja :. 

4. Valitse Lock (Lukitse) painamalla 7 tai 8. 

5. Lukitse arvo tai piste napsauttamalla tai painamalla Enter-
painiketta. 

Merkinnät

  

  

y=, f( ), f( )=, 
y=f( ), f

Funktioiden kuvaajat

Nimi Kuvake/ku
vakkeet

Vaihtoehdot Mahdolliset 
käyttökohteet
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Lukitun arvon tai pisteen viereen ilmestyy lukon kuva. 

Mittausarvojen lukitsemisesta on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jolloin 
kiinteän piirin sisällä olevan alueen koko halutaan maksimoida. Tässä 
tapauksessa ohjelma luo suorakulmion, jolla on oikea piiri, ja sekä piirin 
että pinta-alan arvot tulevat näkyviin. Piirin arvo on lukittu. Kun muutat 
suorakulmion kylkiä, piiri pysyy samana, mutta ala muuttuu. Kun 
näkyvissä on optimaalinen ala, voit mitata kyljet siten, että saat alueelle 
tarvittavat mitat. 

Funktioiden käsittely
Kuvaajat & Geometria -sovellus pystyy käsittelemään ja piirtämään 
monenlaisten funktioiden kuvaajia.

Syöterivin käyttö
Syöterivi on näkyvissä sivun alareunassa. The entry line displays the form 
to use to type the function that corresponds to the selected graph type. 
Funktion syöttäminen riville:

1. Select the graph type to set the graphing mode. You can specify 
multiple functions for each graph type. The default graph type is 
Function, so the form f1(x)= displays. 

2. Type the data for the type of function you want to graph using the 
function formatting that displays on the entry line:

– To graph a function, select Function on the Graph Type menu. 
The work area and entry line change to function mode. Enter an 
expression for the function after the equal sign.

– Rivin oletusarvoinen tila on f1(x)=. Jos haluat syöttää 
parametrisen funktion, valitse Graph Type (Kuvaajan tyyppi) -
valikon kohta Parametric (Parametrinen). 

Alkuperäinen suorakulmio, 
jonka piiri on lukittu

Optimoitu ala, jossa on 
sama alkuperäinen piiri
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– To graph a polar equation, select Polar. The work area and entry 
line change to polar mode. Type an expression for rn(q). 
Specifying alternate values for the default q-minimum and q-
maximum, and q-step displayed is optional.

– Jos haluat piirtää sirontakuvaajan, valitse Scatter Plot 
(Sirontakuvaaja). The work area and entry line change to 
scatter plot mode. Click the arrows that display to choose x and y 
for sn.

3. Paina Enter- tai Tab-painiketta. 

Kun valintasi on piirretty, syöterivi muuttuu sallien sinun määrittää toisen 
samantyyppisen kuvaajan. Esimerkiksi piirrettyäsi funktion f1(x) 
kuvaajan, syöterivi muuttuu muotoon f2(x)=, jolloin voit syöttää toisen 
funktion. Jos valitset funktion kuvaajan tai jäljität kuvaajaa, kyseinen 
funktio näkyy syöterivillä.

Kun piirrät useita funktion kuvaajia yhdelle akselistolle, Kuvaajat & 
Geometria -sovellus merkitsee jokaisen kuvaajan viereen sitä vastaavan 
funktion. Voit määrittää ja piirtää kustakin funktiotyypistä enintään 99 
funktion kuvaajaa. Voit esimerkiksi määrittää funktiot (f1(x) - f99(x)) 
funktiotilassa. Voit myös nimetä uudelleen useita funktioita, joissa on 
käytetty mukautettuja nimiä, esimerkiksi g1(x). 

Huomaa: Jos piirrät geometrisen kuvion, syöterivi voi hävitä sivulta. 
Paina painikkeita Ctrl+G ja valitse Show Entry Line (Näytä syöterivi) -

työkalu .

Syöterivin laajennuspainikkeen käyttö
Napsauta syöteriviä, jotta saat näkyviin näytölle syötettyjen funktioiden 
historiatiedot rivittäin järjestettynä. Funktiot näkyvät luettelossa 
syöttöjärjestyksessä (ylhäältä alas) siten, että uusin on lähinnä syöteriviä. 
Voit liikkua luettelossa ylös ja alas painikkeilla 9  ja  :. 
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Historiatiedoissa voit muokata funktiota tai kuvaajaa, muuttaa sen 
määritteitä tai poistaa tai piilottaa (tai näyttää) funktion tai kuvaajan. 

Funktioryhmän piirtäminen
Funktioryhmään kuuluvat funktiot eroavat toisistaan yhden tai 
useamman parametrin suhteen, ja ne voidaan määritellä yhdellä 
lausekkeella. Funktioryhmän kuvaajien piirtäminen: 

1. Kirjoita syöteriville funktioryhmän lauseke. Funktioryhmän 
määrittäminen:

• Määritä parametrit yhdellä lausekkeella usealle funktiolle 
muodossa f1(x)={-1,0,1,2}*x+{2,4,6,8} tai f1(x)=m*x| m={1,2,3}.

• Merkitse lukulistat tai muuttujalistat aaltosulkeiden sisälle. 

Esimerkkinä neljä funktiota määritetään lausekkeella: 
f1(x)={-1,0,1,2}*x+{2,4,6,8}. Ensimmäinen sievennettävä funktio on 
y= -1 * x + 2, ja toinen on 0*x + 4.
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2. Piirrä määritetyn funktioryhmän kuvaajat painamalla Enter-
painiketta. 

Kuvaajat & Geometria -sovellus luo ja näyttää oman kuvaajaobjektin 
jokaisesta funktioryhmään kuuluvasta funktiosta. Jokaisella 
funktiolla on selite (f1_1, f1_2), joka ilmaisee sen järjestyksen 
lausekkeessa. Voit valita, siirtää tai jäljittää kuvaajia tutkiaksesi niitä.

Huomaa: Yhden funktion kuvaajan muokkaaminen tarkoituksena 
muuttaa se funktioryhmäksi ei ole mahdollista.

Funktioiden syöttäminen tekstityökalun avulla
Voit piirtää funktioiden kuvaajia, mukaan lukien muotoa y= olevat 
funktiot, syöttämällä ne tekstiruutuun. Funktion kuvaajan piirtäminen 
tällä menetelmällä:

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Text (Teksti) -työkalu . 

2. Kirjoita piirrettävä funktio näkyviin tulevaan ruutuun. 

3. Vedä ja pudota tekstiruutu x-akselille. 

Kuvaajat & Geometria -sovellus piirtää funktion kuvaajan 
akselistolle.
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Riippumatta siitä, miten syötät funktiot, jokaista kuvaajaa vastaava 
funktio merkitään näytölle.

Epäyhtälöiden kuvaajien piirtäminen
Joskus funktiossa käytetään muuta merkkiä kuin yhtäläisyysmerkkiä. Voit 
muuttaa yhtäläisyysmerkin (=) muuksi merkiksi ja piirtää epäyhtälön 
kuvaajan seuraavassa kuvatulla tavalla:

1. Sijoita kohdistin yhtäläisyysmerkin oikealle puolelle. 

2. Poista yhtäläisyysmerkki:

• (Windows) Paina -painiketta (askelpalautin).

• (Macintosh) Paina Delete (Poista) -painiketta.

3. Kirjoita haluamasi merkki tai syötä tarvittava epäyhtälö 
symbolipaletin avulla. Mahdollisia erisuuruusmerkkejä ovat: 
>, +, {, ja |.



120 Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö

4. Kirjoita loput epäyhtälölausekkeesta. 

Piirrä kuvaaja painamalla Enter-painiketta. 

Syöttämäsi mukainen lauseke tulee näkyviin kuvaajan vierelle. 
Epäyhtälöiden kuvaajissa on aina varjostus, joka osoittaa 
epäyhtälölle kelpaavat arvot. Jos piirrät kaksi päällekkäin menevää 
epäyhtälöä, päällekkäin menevä alue on varjostettu tummemmalla 
kuin yksittäisten epäyhtälöiden kuvaajien alueet.

f(x):n nimeäminen uudelleen
fn(x) on Kuvaajat & Geometria -sovellukseen syötettyjen funktioiden ja 
epäyhtälöiden oletusarvoinen nimeämistapa. Lukumäärä, joka on 
merkitty n-kirjaimella, kasvaa syöttäessäsi lisää funktioita.

fn(x):n muuttaminen syöterivillä:

1. Sijoita kohdistin syöteriville, merkin = oikealle puolelle.

2. Tyhjennä rivi:

• Paina -painiketta . kunnes rivi on tyhjä.

• (Windows) Paina Backspace-painiketta (askelpalautin, kunnes 
rivi on tyhjä.

• (Macintosh) Paina Delete-painiketta (Poista), kunnes rivi on 
tyhjä.
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3. Kirjoita haluamaasi järjestelmää vastaavat kirjaimet/numerot ja 
kirjoita sen jälkeen piirrettävä funktio tai epäyhtälö. 

4. Piirrä funktion kuvaaja painamalla Enter-painiketta. 

Huomaa, että kuvaajan vieressä näkyvä funktion lauseke on sama 
kuin syöttämäsi.

Huomaa: Kun käytät mukautettua nimeämiskäytäntöä, sinun on 
nimettävä jokainen syöttämäsi funktio tai epäyhtälö uudelleen 
manuaalisesti, jotta voit jatkaa mukautetun nimemiskäytännön käyttöä.

Funktioiden muokkaaminen
Voit muokata piirrettyjä funktioita yksi funktio kerrallaan. Funktion 
muokkaaminen:

1. Siirry funktioon toisella seuraavista menetelmistä:

• Paina Esc-painiketta ja kaksoisnapsauta funktion lauseketta 
kuvaajassa. 

• Valitse syöterivin laajennuspainike ja korosta funktio 
historiatietojen luettelossa.

Lauseke tulee näkyviin tekstiruudussa, jossa voit muokata sitä.
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2. Vie kohdistin funktion muutettavaan osaan.

3. Jos lisäät jotain lausekkeeseen, kirjoita uudet merkit funktioon. 

Jos haluat poistaa jotain funktiosta, poista tarpeettomat merkit ja 
kirjoita uudet merkit. 

4. Piirrä korjatun funktion kuvaaja painamalla Enter-painiketta.

Funktion piilottaminen työalueella
1. Napsauta Laajenna-painiketta tai Tab-painiketta, kunnes Laajenna-

painike on oikeassa kohdassa, ja ota funktio sen jälkeen näkyviin 
historiatietojen luettelosta painamalla Enter-painiketta.

2. Etsi työalueella piilotettava funktio historiatietojen luettelon avulla.

3. Napsauta Piilota/Näytä-painiketta ( ) funktion vasemmalla 
puolella. 

Funktion kuvaaja sekä sen merkintä piilotetaan näytöllä. Myös 
Piilota/Näytä-painikkeen ulkonäkö muuttuu luettelossa ilmaisten, 
että funktio on piilotettu.
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Huomaa: Voit myös piilottaa funktion valitsemalla ensin Actions 
(Toiminnot) -valikosta vaihtoehdon Hide/Show (Piilota/näytä), 
napsauttamalla funktiota työalueella ja poistumalla lopuksi 
Näytä/piilota-vaihtoehdosta Esc-painikkeella.

Funktion poistaminen
Funktion poistaminen kuvaajasta:

1. Valitse funktio napsauttamalla sen kuvaajaa. 

Voit valita funktion myös painamalla laajennuspainiketta, jolloin 
kaikki funktiot tulevat näkyviin työalueelle luettelon muodossa, 
jonka jälkeen voit valita funktion luettelosta. 

2. Paina Delete (Poista) . 

Funktio poistuu sivulta ja piirrettyjen funktioiden luettelosta. 

Työalueen tyhjentäminen
1. Voit poistaa kaikki funktiot ja objektit työalueelta yhdellä kertaa 

valitsemalla Actions (Toiminnot) > Delete All (Poista kaikki). 

Näytölle avautuu poiston vahvistusikkuna. 

2. Kun valitset Yes (Kyllä), kaikki objektit ja funktiot poistuvat. 

Akselit jäävät näkyviin. 

Trace (Jäljitys) -työkalut
Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa on kaksi jäljitystyökalua:

• Graph Trace (Kuvaajan jäljitys) - funktion, parametri- tai 
polaariyhtälön kuvaajan tai sirontakuvaajan jäljittäminen piste 
pisteeltä.
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• Geometry Trace (Geometriajäljitys) - funktioiden tai objektien 
jäljittäminen.

Sovelluksessa on myös geometrian jäljityksen pyyhintätyökalu (Erase 
Geometry Trace). Tämä työkalu poistaa kaikki geometriajäljityksen jäljet 
työalueelta.

Kuvaajan pisteiden jäljittäminen
Graph Trace (Kuvaajan jäljitys) siirtää funktion, parametri- tai 
polaariyhtälön kuvaajan tai sirontakuvaajan pisteiden läpi. 
Jäljitystyökalun käyttöönotto:

1. Valitse Graph Trace (Kuvaajan jäljitys) -työkalu .

Jäljityspiste tulee näkyviin kuvaajaan.

2. Kuvaajan jäljityksessä voit toimia seuraavasti: 

• Painikkeilla 7 8  voit liikkua funktion kuvaajaa pitkin. Jokaisen 
pisteen koordinaatit näkyvät jäljityksen aikana. 

• Painikkeilla 9 : voit liikkua funktion kuvaajasta toiseen tai 
sirontakuvaajaan. Pisteen koordinaatit päivittyvät jäljityksen 
uuden kohdan mukaisesti. Jäljityskohdistin sijoittuu siihen 
uuden kuvaajan tai kaavion pisteeseen, jossa x:n arvo on lähinnä 
aikaisemmin jäljitetyn funktion tai kuvaajan viimeistä pistettä. 

• Voit näyttää mielenkiinnon kohteena olevat pisteet (Z on nolla, 
M on paikallinen maksimi, ja m on paikallinen minimi), jotka 
näkyvät jäljittäessäsi funktion kuvaajaa.

• Kun syötät luvun ja painat Enter-painiketta, voit siirtää 
jäljityskohdistimen kyseiseen x:n arvoon funktion kuvaajassa. 

Huomaa: 

– Kun jäljität pisteitä alunperin näkyvissä olevan kuvaajan 
ulkopuolelta, näyttö panoroituu siirtyen jäljitettävän alueen 
mukaisesti.

– Voit asettaa jäljitysaskeleen, jonka verran kuvaajassa 
siirrytään pisteestä pisteeseen, valitsemalla Trace Settings 

(Jäljityksen asetukset) -työkalun . Napsauta kohtaa Enter 

Value (Syötä arvo) ja kirjoita etenemisaskel. Muussa 
tapauksessa jäljityksen "askelten" välillä käytettävä siirtymä 
asettuu automaattisesti funktion määrityksen yhteydessä 
asettamaasi arvoon. 

– Voit luoda pysyvän pisteen, joka toimii Kuvaajan jäljitys 
tilassa, painamalla Enter-painiketta.
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– Jos haluat jäljittää samanaikaisesti useita funktioiden 
kuvaajia, paina ylä- tai alanuolta, kunnes kohdistin muuttuu 
pystysuuntaiseksi katkoviivaksi. Katkoviivan leikkauskohdan 
koordinaatit ovat näkyvissä kaikille funktion kuvaajille. 
Siirrä kohdistinta nuoli vasemmalle/oikealle -painikkeilla. 
Pystysuuntainen siirto ei ole mahdollinen. Polaari- ja 
parametriyhtälöiden kuvaajia ei voi jäljittää 
samanaikaisesti.

– Jos valitset funktion työalueella olevan kuvaajan tai jäljität 
kuvaajaa, kyseinen funktio näkyy syöterivillä.

– Jos valitset jonkin toisen työkalun, Kuvaajan jäljitys työkalu 
poistuu käytöstä.

Voit poistua Kuvaajan jäljitys -tilasta painamalla Esc-painiketta. 

Geometriajäljityksen käyttö

Geometriajäljitys-työkalun  avulla voit jättää näkyviin objektin reitin 
siirtäessäsi sitä työalueella. Siirron voi tehdä manuaalisesti tai 
animaatiotyökalun avulla.

Huomaa: Jäljityspolkua ei voi valita tai käsitellä.

Geometriajäljityksen käyttö:

1. Luo objekti tai funktio. 

2. Valitse Trace (Jäljitys) -valikosta geometriajäljityksen työkalu 

. 

3. Napsauta objektia tai funktiota. Joko:

• tartu objektiin ja vedä sitä manuaalisesti, tai 

• valitse piste ja animoi se. 

 Jäljityspiste sinikuvaajassa
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Jos käytät animaatiota, piste on valittava sekä 
geometriajäljitykseen että animaatioon. 

Työalueella näkyvän jäljityspolun määrä riippuu liikkeen määrästä. 

• Jos objekti liikkuu vain hyvin vähän, koko polku jää näkyviin, 
kunnes poistat sen. 

• Jos objekti liikkuu paljon, polku voi sumentaa huomattavan 
osan työalueesta. Tässä tapauksessa polun vanhemmat osat 
häipyvät näkyvistä, jotta työalue ei sumene polun takia. 

Seuraavassa esimerkissä on piirretty jana ja valittu se 
geometriajäljitykseen. Janaa on siirretty manuaalisesti. 

Geometriajäljityksen poistotyökalun käyttö
Helpoin tapa poistaa jäljityspolkuja työalueelta poistamatta objekteja tai 

funktioita on valita geometriajäljityksen poistotyökalu .

Kun valitset työkalun, se poistaa heti kaikki jäljityspolut työalueelta. 
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Funktioiden käsittely manuaalisesti
Kun olet piirtänyt funktion kuvaajan, voit siirtää, venyttää ja/tai kiertää 

sitä osoitintyökalun ( ) avulla tarttumalla kuvaajaan. Käsitellessäsi 
kuvaajaa myös sen symbolinen esitystapa muuttuu. 

Voit käsitellä seuraavantyyppisiä funktioita:

• Lineaarinen funktio; y=b

• Lineaarinen funktio; y=ax+b

• Toisen asteen funktio; y=a(x-b)2+c

• Eksponentiaalinen funktio; y=exp(ax+b)+c

• Eksponentiaalinen funktio; y=b†exp(ax)+c

• Eksponentiaalinen funktio; y=d†exp(ax+b)+c

• Logaritminen funktio; y=a†ln(cx+b)+d

• Sinifunktio; y=a†sin(cx+b)+d

• Kosinifunktio; y=a†cos(cx+b)+d

Geometriajäljityksen 
poistotyökalu valittu.

Työalue jäljityspolkujen 
poistamisen jälkeen.
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Lineaarisen funktion käsittely

 

Toisen asteen funktion käsittely

Alkuperäinen funktion 
kuvaaja

Funktiota siirretty x-akselilla. (Huomaa 
muuttunut funktion lauseke) Siirrä 
funktiota “tarttumalla” kuvaajan 
keskiosan läheltä ja vetämällä siitä.

Manuaalisesti kierretty funktio. Kierrä funktiota 
“tarttumalla” kuvaajan päiden läheltä ja vetämällä siitä.

Alkuperäinen toisen asteen funktio Manuaalisesti kierretty funktio. Venytä 
funktiota "tarttumalla" kuvaajan 
kärkipisteeseen ja vetämällä siitä.
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Sini- tai kosinifunktion käsittely 

 

x-akselilla siirretty funktio y-akselilla siirretty funktio

Siirrä funktiota "tarttumalla" kuvaajan kärkipisteeseen ja 

Alkuperäinen sinifunktio Sinifunktion kiertokäsittely. Venytä 
funktiota "tarttumalla" kuvaajan 
pystysymmetria-akselin ulkopuolelta ja 
vetämällä siitä.

Siirtokäsittely y-akselilla. Siirtokäsittely x-akselilla.

Siirrä funktiota "tarttumalla" läheltä kuvaajan pystysymmetria-akselia ja 
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Usean objektin käsittely samanaikaisesti
Voit valita useita objekteja ja suorittaa niille samat toimenpiteet.

Usean objektin valitseminen

Useita objekteja voidaan valita kahdella eri tavalla. Valitseminen 
osoittimen avulla:

1. Napsauta ensimmäistä objektia, jonka haluat valita. Valitun objektin 
tyyppi tai nimi on merkitty selitetekstillä, ja kuvion ääriviivat 
vilkkuvat ilmaisten valinnan.

2. Move to the second object and click it. 

3. Jatka objektien valitsemista tällä tavalla, kunnes olet napsauttanut 
kaikkia valittavia. 

Kun valitset objektin, sen ääriviivat alkavat vilkkua. 

Valitseminen valintaruudun avulla: 

1. Napsauta valintatyökalua  ja napsauta valittavan alueen yhtä 
nurkkaa.

Kun siirrät kohdistinta, näytölle ilmestyy ruutu.

2. Siirrä kohdistinta näytöllä, kunnes kaikki tai osa haluamistasi 
objekteista ovat ruudun sisällä. 

3. Viimeistele valintaruutu napsauttamalla toisen kerran. Valitut 
objektit ja akselit vilkkuvat ilmaisten, että useita kohteita on valittu.
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Objektien valinnan peruuttaminen:

1. Voit peruuttaa yhden objektin valinnan napsauttamalla objektia 
toisen kerran. 

2. Voit peruuttaa kaikkien objektien valinnan napsauttamalla kohtaa, 
jossa ei ole objekteja.

Huomaa: Jos haluat peruuttaa yhden objektin valinnan 
objektiryhmästä, aktivoi ryhmä valintaruudun avulla. Kun objektit 
alkavat vilkkua, napsauta objektia.

Valintaruutuun tehtyjen valintojen peruttaaminen:

1. Jos haluat peruuttaa valintaruudun ennen kuin se on valmis, paina 
Esc tai ..

2. Jos haluat peruuttaa valintaruudun sen jälkeen kun se on valmis, 
napsauta työalueella kohtaa, jossa ei ole objekteja, tai paina Esc.

Usean valinnan poistaminen
Voit poistaa useita valittuja objekteja painamalla Delete. 

Huomaa: Origoa ja akseleita ei voi poistaa, vaikka ne olisi valittu 
poistettavaksi.

Usean valinnan siirtäminen
1. Jos haluat siirtää kaikkia valittuja objekteja, vie kohdistin yhteen 

objekteista. 

Kohdistin muuttuu muotoon, joka ilmaisee, että objektiin voi 
tarttua. 

2. “Tartu” objektiin ja siirrä se uuteen paikkaan. 

Kaikki muut valitut objektit siirtyvät kohdistimen siirtämän objektin 
mukana. 

Huomaa: Jos siirrettävien objektien kanssa siirrettäväksi valitaan objekti, 
jota ei voi siirtää, kaikkia objekteja on siirrettävä erikseen. Esimerkkejä 
objekteista, joita ei voi siirtää usean objektin valinnalla, ovat akseliin 
kiinnitetyt objektit, lukitut objektit ja sellaiset objektit, jotka on 
määritetty yhdellä tai useammalla objektilla, joissa on lukittu piste 
tai arvo. 
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Pisteiden ja suorien piirtäminen ja käsittely
Funktioiden kuvaajien lisäksi voit piirtää akselistoon myös pisteitä ja 
suoria. Pisteiden ja suorien tyypit, joita sovelluksella voi luoda, ovat:

• Pisteet: Point (Piste), Point on (Piste päälle), Intersection point(s) 
(Leikkauspiste(et))

• Pisteen koordinaattien merkitseminen ja nimeäminen

• Pisteen määrittäminen uudelleen

• Suorat

• Säteet

• Janat

• Jana, jossa on määritetty keskipiste

• Yhdensuuntainen suora

• Kohtisuora suora

• Vektorit

• Tangentti

Pisteet
Pisteitä voidaan luoda kolmella erilaisella työkalulla:

• Piste

• Piste päälle

• Leikkauspiste

Pisteen luominen
Piste-työkalun avulla voit luoda itsenäisen, siirrettävän pisteen. 

1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Point (Piste) -

työkalu . 

2. Siirry työalueelle ja luo piste napsauttamalla. 

Voit siirtää pistettä kuvaajassa osoittimen  avulla. 
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Huomaa: Vaikka suora määritetään kahdella pisteellä, suoria ei luoda 
Piste-työkalun avulla. 

Pisteen luominen objektin päälle 
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Point On (Piste 

päälle) -työkalu .

2. Luo piste objektin päälle napsauttamalla objektin päällä. 

Voit siirtää pistettä objektin ympärillä tai objektia pitkin osoittimen 

 avulla. 

Leikkauspisteen/-pisteiden määrittäminen
Huomaa: Jotta voit käyttää tätä työkalua, kahdella piirretyllä objektilla 
on oltava yksi tai useampia leikkauspisteitä. 

1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Intersection 

Point (Leikkauspiste) -työkalu ( ). 

2. Napsauta toisen objektin päällä lähellä leikkauspistettä, jonka se 
muodostaa toisen objektin kanssa. 

Näiden kahden objektien täsmällinen leikkauspiste piirtyy näytölle. 
Jos objektit leikkaavat toisensa useammassa kuin yhdessä kohdassa, 
ohjelma piirtää kaikki leikkauspisteet.
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Pisteen koordinaattien merkitseminen (nimeäminen)
Voit nimetä minkä tahansa analyyttisen pisteen koordinaatit (joka on 
luotu Kuvaajat-näkymässä tai tasogeometrianäkymän analyyttisessä 

ikkunassa) Koordinaatit ja Yhtälöt -työkalun  avulla. Pisteen 
koordinaattien merkitseminen:

1. Ellei pistettä ole vielä luotu, luo se Kuvaajat-näkymässä. 

Voit myös valita objektin päällä olevan pisteen Piste päälle -työkalun 

 avulla.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Coordinates and Equations 

(Koordinaatit ja yhtälöt) -työkalu . 

Kun siirrät kohdistinta pistettä kohti, koordinaatit alkavat vilkkua. 

3. Voit lisätä koordinaatit työalueelle valitsemalla pisteen 
napsauttamalla ja painamalla Enter-painiketta, tai voit kiinnittää 
koordinaatit työalueelle napsauttamalla pistettä. 

Koordinaatit lakkaavat vilkkumasta, ja ne merkitään sulkeiden 
sisälle. Käytetty muoto riippuu valitsemastasi paikasta. 
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Jos siirrät pisteen toiseen paikkaan, uudet koordinaatit päivittyvät 
uuteen paikkaan. 

Pisteen nimeäminen 
Et välttämättä halua merkitä pisteen koordinaatteja, vaan haluatkin sen 
sijaan nimetä pisteen helpottaaksesi siihen viittaamista. Voit nimetä 
pisteitä ja kärkipisteitä riippumatta Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
työalueen näkymästä. Koska nimet eivät ole sidottuja tiettyyn 
koordinaattiin, ne säilyvät muuttumattomina, jos vaihdat objektin jonkin 
osan paikkaa. Nimiä voidaan luoda kahdella eri tavalla. 

1. Toinen tapa on käyttää Teksti-työkalua ( ) objektin luomisen 
jälkeen. 

2. Toinen tapa on antaa nimet objektien luomisen yhteydessä. Jos 
haluat nimetä pisteen luodessasi sen, syötä kirjain tai nimi 
välittömästi pisteen määrittämisen jälkeen. 

Jos syötät esimerkiksi kolmiota luodessasi x-kirjaimen ensimmäisen 
kärkipisteen luomisen jälkeen, kärkipiste nimetään x:llä. Kaksi muuta 
kärkipistettä voidaan nimetä y:llä ja z:lla samalla tavalla pisteiden 
luomisen yhteydessä.
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Pisteen määrittäminen uudelleen
Voit määrittää pisteen uudelleen avoimelta alueelta objektiin, objektista 
toiseen tai analyyttiseltä alueelta geometriselle alueelle (tai päin 
vastoin.) Toimi seuraavasti: 

1. Luo piste. 

(Huomaa, että esimerkeissä pisteiden koordinaatit on merkitty.) 

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Redefine (Määritä 

uudelleen) -työkalu ( ). 

3. Valitse ensin uudelleenmääritettävä piste ja sen jälkeen objekti.

Piste siirtyy objektiin. 

 

Huomaa: Piste voidaan määrittää uudelleen objektista toiseen. 
Menettely on samanlainen kuin edellä. 

Näissä esimerkeissä piste määritetään uudelleen ympyrästä janaan.
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Lineaariset objektit
Lineaariset objektit, joita voit luoda ja tutkia, löytyvät Pisteet & Suorat 
-valikosta. Kuvaajat & Geometria -sovellus luo “älykkäitä” suoria ja 
säteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että suoran tai säteen merkitsevä osa on 
näkyvissä, eikä objekti ulotu äärettömyyteen. Tämä ominaisuus vähentää 
työalueen välkettä. 

Suoran luominen
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Line (Suora) -

työkalu . 

2. Napsauta suoran aloituskohtaa. 

Napsautus luo yhden pisteen suoralle. 

3. Siirrä hiirtä ja määritä suoran suunta napsauttamalla uudelleen. 

Kuvaajat & Geometria -sovellus piirtää suoran.

Huomaa: Jos pidät vaihto-painiketta alhaalla suoran luomisen 
aikana, voit rajoittaa sen suuntaa (x-akseliin tai näytön 
vaakasuuntaan nähden) 15-:n välein. 

Säteen luominen
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Ray (Säde) -

työkalu . 

2. Määritä säteen loppupiste napsauttamalla. 

3. Siirrä hiirtä ja määritä säteen suunta napsauttamalla uudelleen.

Kuvaajat & Geometria -sovellus piirtää säteen. 
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Voit luoda säteen mihin tahansa työalueen kohtaan akseleiden 
sijainnista riippumatta.

Huomaa: Jos pidät vaihto-painiketta alhaalla säteen luomisen aikana, 
voit rajoittaa sen suuntaa x-akseliin tai näytön vaakasuuntaan nähden 
15-:n välein.

Janan luominen
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Segment 

(Jana) -työkalu ( ).

2. Määritä janan ensimmäinen päätepiste napsauttamalla. 

3. Siirrä hiirtä ja määritä janan toinen loppupiste napsauttamalla 
uudelleen. 

Kuvaajat & Geometria -sovellus piirtää janan sivulle.

 

Määritetyllä keskipisteellä varustetun janan luominen

Midpoint (Keskipiste) -työkalun ( ) avulla voit määrittää keskipisteen:

• olemassa olevaan janaan, 

• suoran kahden määritetyn pisteen väliin, 



Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö 139

• sivulla olevien kahden pisteen väliin pisteitä luodessasi. Keskipiste 
sijoitetaan ja merkitään pisteiden väliin. Kun valitset toisen pisteen, 
myös keskipiste piirtyy sivulle.

1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Midpoint (Keskipiste) -

työkalu .

2. Napsauta janan alkukohtaa. 

Kun siirrät kohdistinta työalueella, toinen loppupiste tulee näkyviin. 
Keskipiste näkyy alkupisteen ja tämän loppupisteen välissä. 

3. Voit siirtää janaa mihin suuntaan tahansa siihen saakka, kunnes 
napsautat työalueella toisen kerran. 

Toisella napsautuksella jana kiinnittyy paikalleen ja keskipiste jää 
näkyviin. 

4. Jos määrität janan keskipistettä tai janaa suoralle, napsauta janan 
ensimmäistä päätepistettä. 

5. Kun siirrät kohdistinta janaa tai suoraa pitkin, toinen päätepiste ja 
keskipiste tulevat näkyviin. 

6. Määritä jana ja kiinnitä keskipiste napsauttamalla toisessa 
päätepisteessä.

Kahden pisteen 
väliin määritetty 
keskipiste.

 

Olemassa olevaan 
janaan määritetty 
keskipiste.
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Keskipisteellä varustettujen janojen sijoittaminen 
uudelleen
1. Jos haluat sijoittaa janan uudelleen lisättyäsi sen työalueelle, 

napsauta Osoitin-työkalua .

2. Voit valita janan ja vetää sen uuteen paikkaan muuttamatta sen 
suuntaa tai pituutta, tai voit valita toisen päätepisteen ja vetää sen 
uuteen paikkaan. 

Jos siirrät vain toista päätepistettä, ja jos janan pituus muuttuu, 
keskipiste sijoitetaan uudelleen, jotta se säilyy janan keskellä.

Yhdensuuntaisen suoran luominen
Voit luoda suoran, joka on yhdensuuntainen jonkin työalueella olevan 
suoran suhteen, mukaan lukien akselit ja kaikki kolmion, neliön, 
suorakulmion tai monikulmion kyljet. 

1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Parallel 

(Yhdensuuntainen) -työkalu .

2. Napsauta kerran työalueella olevaa suoraa, janaa tai akselia.

Tämä napsautus määrittää viitesuoran uudelle samansuuntaiselle 
suoralle.

3. Siirrä kohdistin pois viitesuoralta, akselilta tai janalta.

Huomaa, että näkyviin tulee pisteviiva, joka kuvaa yhdensuuntaista 
suoraa.

4. Kun pisteviiva on halutussa kohdassa, kiinnitä se työalueelle 
napsauttamalla uudelleen. 
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Huomaa: Voit myös napsauttaa ensin työalueella ja valita sen 
jälkeen viitesuoran luodaksesi yhdensuuntaisen suoran.

Kohtisuoran suoran luominen
Voit luoda jonkin työalueella olevan suoran tai janan suhteen 
kohtisuoran suoran, mukaan lukien akselit ja kolmion, neliön, 
suorakulmion tai monikulmion kyljet. 

1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Perpendicular 

(Kohtisuora) -työkalu .

2. Siirrä kohdistin työalueelle ja kaksoisnapsauta suoran tai janan 
kohtaa, johon haluat luoda kohtisuoran suoran. 
Napsautus merkitsee leikkauspisteen alkuperäiseen suoraan 
tai janaan ja piirtää kohtisuoran suoran.

Kohdistinta seuraava 
yhdensuuntainen suora

Kiinnitetty 
yhdensuuntainen suora

Kohtisuora suora 
ennen sivulle 
kiinnittämistä
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3. Kiinnitä kohtisuora suora paikalleen napsauttamalla. 

Huomaa: Voit myös ensin napsauttaa työalueella ja luoda sen 
jälkeen kohtisuoran suoran napsauttamalla viitesuoraa.

4. Voit siirtää kohtisuoran suoran toiseen kohtaan viitesuoralla 

valitsemalla Osoitin-työkalun ( ).

5. Napsauta leikkauspistettä ja vedä piste ja kohtisuora suora uuteen 
paikkaan. 

Vektorin luominen
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Vector (Vektori) -

työkalu .

2. Napsauta työalueella vektorin alkukohtaa.

3. Siirrä kohdistinta vektorin suunnassa. 

Pisteviiva seuraa kohdistinta siirtäessäsi sitä alueella.

4. Kun vektori on oikealla paikallaan, kiinnitä se työalueelle 
napsauttamalla. 

Kiinnitetty 
kohtisuora suora

 

Kohdistinta seuraava 
vektori päätepisteen 
merkitsemisen jälkeen
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Pisteviiva muuttuu yhtenäiseksi viivaksi. 

Vektorin siirtäminen 

1. Valitse Osoitin-työkalu ( ) 

 

2. Napsauta jossakin kohdassa päätepistettä lukuun ottamatta ja vedä 
vektoria. 

Vektorin koon muuttaminen
Valitse päätepiste ja vedä se uuteen paikkaan. 

Huomaa: Jos päätepiste sijaitsee akselilla, voit siirtää vektorin 
päätepistettä vain akselia pitkin. 

Tangentin luominen
Voit luoda tangentin määrittämällä pisteen johonkin valmiiseen 
objektiin tai funktioon. Tangenttisuoran luominen:

1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Tangent 

(Tangentti) -työkalu .

2. Valitse työalueelta piste, johon haluat piirtää tangentin. 

Pisteviivalla merkitty tangenttisuora vilkkuu työalueella.

3. Kiinnitä tangentti työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter-
painiketta.

Sivulle kiinnitetty 
vektori
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Objektien (kuvioiden) luominen ja käsittely
Kuvaajat & Geometria -sovelluksella voit piirtää seuraavia kuvioita:

• Ympyrät

• Kolmiot

• Suorakulmiot

• Monikulmiot

• Säännölliset monikulmiot

Ympyrän luominen

1. Valitse Shapes (Kuviot) -valikosta Circle (Ympyrä) -työkalu . 

2. Määritä ympyrän keskipiste napsauttamalla kerran työalueella.

Siirrä kohdistinta poispäin tästä pisteestä. 

Kun siirrät kohdistinta, näytölle piirtyy ympyrä, jonka kehä on 
piirretty pisteviivana.

Kuvaajan tangentti

Objektin tangentti
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3. Kun ympyrän säde on haluamasi, napsauta uudelleen. 

Ympyrä tulee näkyviin työalueelle siten, että kehä on piirretty 
yhtäjaksoisella viivalla. 

Toinen napsautus ei määritä pistettä ympyrän kehälle, vaan piirtää 
ympyrän loppuun. 

Huomaa: Jos pidät vaihto-painiketta alhaalla ympyrän luomisen aikana, 
säteen pituus on rajoitettu kokonaisluvuksi.

Ympyrän siirtäminen
Voit siirtää ympyrän toiseen paikkaan muuttamatta sen kokoa. 

1. Valitse Osoitin-työkalu ( ) 

 

2. Valitse ympyrän keskipiste. 

3. Vedä ympyrä uuteen paikkaan. 

Ympyrän koon muuttaminen 
1. Valitse piste ympyrän kehältä. 

Ympyrä vilkkuu. 
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2. Voit suurentaa tai pienentää kehää vetämällä ympyrää sisään- tai 
ulospäin. 

3. Kun vapautat hiiren, ympyrä kiinnittyy työalueelle. 

Ympyrän luominen Harppi-työkalun avulla

Voit luoda ympyrän myös Harppi-työkalun avulla. 

1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Compass (Harppi) -
työkalu ( ).

2. Siirrä kohdistin sivulle ja 

• valitse ympyrän säteenä käytettävä jana tai 

• määritä kaksi pistettä. 

Pisteiden väli on ympyrän säteen pituus. 

3. Kun valitset janan, ympyrä näkyy siten, että keskipiste on 
kohdistimen alapuolella. 

4. Siirrä ympyrä haluamaasi paikkaan. 

5. Muuta pisteviiva yhtäjaksoiseksi viivaksi ja kiinnitä ympyrä 
työalueelle napsauttamalla.

Ympyrän säteeksi 
valittu jana.

 

Harppi-työkalulla 
luotu ja sivulle 
kiinnitetty ympyrä.
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Voit käyttää ympyrän säteenä mitattua pituutta. 

1. Valitse jana tai kolmion tai suorakulmion kylki. 

2. Mittaa pituus ja näytä pituusarvo sivulla. 

3. Valitse Compass (Harppi) -työkalu ( ) 

4. Napsauta pituusarvoa. 

Ympyrä, jolla on valitun pituinen säde, tulee automaattisesti 
näkyviin. 

Huomaa: Jos haluat käyttää lauseketta tai tallennettua muuttujaa 
ympyrän säteen arvona, käytä Actions (Toiminnot) -valikon Text (Teksti) -
työkalua. Luo esimerkiksi tekstiruutu, syötä 2+3 ja paina Enter-
painiketta. Valitse Compass (Harppi) -työkalu, napsauta tekstiruutua. 
Näkyviin tulee ympyrä, jonka säde on 5. 

5. Siirry kohtaan, johon haluat sijoittaa ympyrän (ympyrä seuraa 
kohdistimen liikettä), ja kiinnitä se sivulle napsauttamalla. 

Kehän viiva muuttuu pisteviivasta yhtäjaksoiseksi viivaksi.
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Kolmion luominen

1. Valitse Shapes (Kuviot) -valikosta Triangle (Kolmio) -työkalu . 

2. Määritä kolmion ensimmäinen kärkipiste napsauttamalla kerran 
työalueella. 

3. Siirrä kohdistin toisen kärkipisteen kohtaan ja napsauta uudelleen. 

Huomaa, että kolmion sivu näkyy pisteviivana.

4. Siirrä kohdistin viimeisen kärkipisteen kohtaan. 

Kun siirrät kohdistinta, kaikki kolmion sivut näkyvät pisteviivoina. 

5. Luo viimeinen kärkipiste ja kiinnitä kolmio työalueelle 
napsauttamalla uudelleen. 

Sivut piirtyvät yhtäjaksoisilla viivoilla.

Kolmion siirtäminen
Voit siirtää kolmion toiseen paikkaan muuttamatta sen kokoa.

1. Valitse Osoitin-työkalu ( ) 

2. Valitse yksi kolmion sivuista. 
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3. Vedä se uuteen paikkaan. 

Kolmion muodon muuttaminen
1. Napsauta jotakin kolmesta kärkipisteestä.

2. Siirrä valittua pistettä, kunnes kolmio on oikeankokoinen. 

Suorakulmion luominen
1. Valitse Shapes (Kuviot) -valikosta Rectangle (Suorakulmio) -työkalu 

( ). 

2. Määritä suorakulmion ensimmäinen kulma napsauttamalla kerran. 

3. Siirrä kohdistin toisen kulman kohtaan ja napsauta uudelleen. 

Suorakulmion yksi kylki piirtyy näytölle.

4. Siirrä kohdistinta kohtisuorassa kyljestä poispäin viivaa kohti. 

Suorakulmion ääriviivat tulevat näkyviin. 

5. Kun suorakulmio on oikeankokoinen, kiinnitä se työalueelle 
napsauttamalla uudelleen.
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Monikulmion luominen
Voit luoda monikulmion määrittämällä kolme tai useampia toisiinsa 
yhdistettyjä pisteitä. Voit luoda kolmion Polygon (Monikulmio) -

työkalulla ( ), mutta Triangle (Kolmio) -työkalua ( ) käytettäessä 
tarvitaan vähemmän eri painikkeiden painamista. Monikulmion 
luominen:

1. Valitse Shapes (Kuviot) -valikosta Polygon (Monikulmio) -

työkalu . 

2. Määritä monikulmion ensimmäinen piste napsauttamalla kerran 
työalueella. 

3. Siirrä kohdistin toisen pisteen kohtaan ja napsauta uudelleen.

Huomaa, että monikulmion sivu näkyy pisteviivana.

4. Siirrä kohdistin seuraavan pisteen kohtaan. 

Kun siirrät kohdistinta, monikulmion sivut näkyvät pisteviivoina.

Siirrä edelleen kohdistinta ja luo haluamasi määrä sivuja 
napsauttamalla. 
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5. Viimeistele monikulmio ja kiinnitä se työalueelle jollakin seuraavista 
menetelmistä: 

– Kaksoisnapsauta loppupistettä

– Napsauta alkupistettä, tai 

– Paina Enter-painiketta. 

Sivut piirtyvät yhtäjaksoisilla viivoilla.

Huomaa: Jos luot monikulmion, jonka kaikki sivut ovat samansuuntaiset, 
kuvio määritetään janaksi.

Monikulmion siirtäminen

1. Valitse Osoitin-työkalu ( ). 

2. Valitse yksi monikulmion sivuista. 

3. Vedä se uuteen paikkaan. 

Monikulmion muodon muuttaminen
1. Valitse jokin kärkipisteistä. 

2. Vedä se uuteen paikkaan. 
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3. Kiinnitä se uudelleen työalueelle napsauttamalla. 

Säännöllisen monikulmion luominen
1. Valitse Shapes (Kuviot) -valikosta Regular Polygon (Säännöllinen 

monikulmio) -työkalu ( ).

2. Määritä säännöllisen monikulmion keskipiste napsauttamalla kerran 
työalueella.

3. Siirrä kohdistinta keskipisteestä poispäin ja määritä ensimmäinen 
kärkipiste ja säde napsauttamalla uudelleen työalueella. 

Ohjelma piirtää 16-kylkisen säännöllisen monikulmion. Kylkien 
lukumäärä on näkyvissä keskipisteen lähellä sulkuihin merkittynä, 
esim. {16}. 

– Voit vähentää kylkien määrää valitsemalla kärkipisteen ja 
siirtämällä osoitinta myötäpäivään monikulmion piirin ympäri.

– Voit lisätä kylkien määrää valitsemalla kärkipisteen ja siirtämällä 
osoitinta vastapäivään. 

Huomaa: Monikulmion kylkien lukumäärä on näkyvissä, kun siirrät 
osoitinta. 

4. Kun haluamasi kylkien määrä on näkyvissä, kiinnitä monikulmio 
työalueelle napsauttamalla. 
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Ympyrän kaaren piirtäminen
Voit piirtää ympyrän kaaren määrittämällä kaarelle kolme pistettä.

1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Circle arc 

(Ympyrän kaari) -työkalu .

2. Määritä kaaren ensimmäinen piste napsauttamalla kerran 
työalueella.

3. Siirry suuntaan, johon haluat kaaren muodostuvan, ja määritä 
toinen piste napsattamalla uudelleen työalueella. 

Kiinnitetty säännöllinen 
monikulmio
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4. Siirry poispäin toisesta pisteestä ja määritä näin ympyrän kaaren 
pituus ja napsauta työalueella kolmannen kerran.

Kaari piirtyy näytölle. 

Mittausarvojen siirtäminen
Voit kopioida (siirtää) jonkin tietyn pituuden uuteen objektiin 

Measurement Transfer (Mittauksen siirto) -työkalun ( ) avulla. 

Objektit, joiden pituuden voit siirtää:

• ympyrä - siirretystä pituusmitasta tulee ympyrän säde. Voit myös 
siirtää mittausarvon ympyrään kaaren määrittämistä varten.

• säde - siirretty pituusmitta alkaa loppupisteestä ja määrittää toisen 
pisteen säteellä. 

• vektori - siirretty pituusmitta alkaa loppupisteestä ja määrittää 
toisen pisteen vektorilla. 

Voit siirtää myös numeerisen tekstiarvon akselille. 

Mittausarvon siirtäminen
1. Mittaa ja näytä siirrettävän alueen pituus. 

Jos haluat siirtää mittausarvon säteeseen tai vektoriin, luo nämä 
kaksi objektia, ellei niitä vielä ole työalueella.

2. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Measurement 

Transfer (Mittauksen siirto) -työkalu ( ). 

3. Vaitse työalueelta mittausarvo, jonka haluat siirtää uuteen objektiin. 
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4. Jos haluat luoda ympyrän, valitse Circle (Ympyrä) -työkalu ( ) 

a) Kun siirryt työalueelle, ympyrä tulee heti näkyviin. Siirretty 
mittausarvo on ympyrän säde. 

b) Kiinnitä ympyrä työalueelle napsauttamalla. 

5. Jos siirrät mittausarvon suoraan, säteeseen tai vektoriin, napsauta 
objektia. 

Siirretty mittausarvo on kahden määritetyn pisteen välinen etäisyys. 

 

Huomaa: Jos säädät ensimmäisen mittauksen pituutta, kaikki tällä 
mitalla luomasi objektit säätyvät automaattisesti muutoksen mukaisesti.

Numeerisen tekstisyötteen siirtäminen akselille

1. Luo luku työalueelle Text (Teksti) -työkalun ( )avulla.

Siirretystä mittausarvosta 
luotu säde
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2. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Measurement 

Transfer (Mittauksen siirto) -työkalu ( ). 

3. Valitse luomasi lukuarvo ja napsauta haluamaasi akselia.

Arvo merkitään lisäämällä piste akselille. Alla olevassa esimerkissä 
pisteen viereen on merkitty sen arvo. 

 

Mittausarvon siirtäminen ympyrään

1. Syötä arvo joko Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla tai näytä 
mittausarvo työalueella. 

Ellei työalueella ole vielä ympyrää, luo se Ympyrä-työkalun avulla. 

2. Valitse Measurement Transfer (Mittauksen siirto) -työkalu ( ).

3. Valitse arvo ja ympyrä. 

4. Määritä siirrettävän mittausarvon alkupiste napsauttamalla ympyrää 
toisen kerran. 

Mittausarvo siirtyy vastapäivään, ja arvon alku- ja loppupiste 
merkitään pisteinä. Ympyrään luodun kaaren mitta on sama kuin 
siirretty arvo. 
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Huomaa: Jos mittaat kahden pisteen välisen etäisyyden ympyrästä, 
etäisyyden arvo on pienempi kuin siirretty mittausarvo. Ohjelma 
mittaa pisteiden välisen suoran viivan eikä kahden pisteen välistä 
kaarta. Siirretty pituusmitta on kaaren pituus. 

Kuvaajien ja objektien mittaaminen 
Voit mitata erilaisia asioita piirtämistäsi funktioista ja objekteista. Näitä 
ovat pinta-alan, kehän, pituuden, kulmien ja kulmakertointen 
mittaukset. Mittausarvojen yksiköinä käytetään oletusarvoisesti metrisiä 
yksiköitä. Voit vaihtaa järjestelmää muuttamalla asiakirjan tila-asetuksia. 

Huomaa: Asiakirjan asetukset löytyvät File (Tiedosto) -valikosta.

Ympyröiden ja suorien yhtälöiden nimeäminen
Voit näyttää minkä tahansa analyyttisen objektin yhtälön (joka on luotu 
Kuvaajat-näkymässä tai tasogeometrianäkymän analyyttisessä ikkunassa) 
ja merkitä sen näytölle. Toimi seuraavasti:

1. Luo ympyrä tai suora kuvaajien työalueen näkymään.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Coordinates and Equations 

(Koordinaatit ja yhtälöt) -työkalu ( ). 

3. Valitse ympyrä tai suora napsauttamalla tai painamalla Enter. 

Ympyrän tai suoran yhtälö tulee näkyviin, ja objekti vilkkuu näytöllä. 

4. Kiinnitä yhtälö näytölle napsauttamalla tai painamalla Enter.

Janan pituusmitta on siirretty 
ympyrään. Ympyrässä olevien 
kahden pisteen väli on tämä 
pituus. Käsi-kohdistin ilmaisee 
siirron alkupisteen.
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Huomaa: Jos lähestyt suoran määritettyä pistettä tai ympyrän 
keskipistettä, pisteen koordinaatit tulevat näkyviin yhtälön sijaan. Jos 
haluat näkyviin objektin yhtälön, siirrä kohdistinta määritetystä pisteestä 
poispäin.

Pituuden mittaaminen
Voit mitata janan tai vektorin pituuden, kahden pisteen välisen 
etäisyyden, pisteen ja suoran/säteen/janan/vektorin välisen etäisyyden ja 
pisteen ja ympyrän välisen etäisyyden. 

Huomaa: Kuvaajien näkymässä olevista objekteista ja suorista tehtyjen 
mittausten yksiköt ovat yleisyksikköjä, joita merkitään tunnuksella u 
(=unit). Tasogeometrian näkymässä olevista objekteista ja suorista 
tehdyille mittauksille voit määrittää yksiköt. Oletusarvoinen yksikkö 
on cm.

1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Length (Pituus) -

työkalu ( ).

2. Janan tai vektorin mittaaminen:

a) Valitse objekti napsauttamalla tai painamalla Enter . 

Kohteena oleva jana tai vektori vilkkuu. 

b) Kiinnitä mittausarvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla 
Enter. 

Huomaa, että jana voi olla kolmion, suorakulmion tai 
monikulmion osa.
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3. Jos haluat mitata kahden pisteen, pisteen ja suoran tai pisteen ja 
ympyrän välisen etäisyyden: 

a) Valitse ensimmäinen piste. 

b) Valitse toinen piste tai suoralla tai ympyrässä oleva piste. 

Valittu pituusmitta vilkkuu. 

c) Kiinnitä arvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter.

4. Kolmion, suorakulmion tai monikulmion yhden sivun mittaaminen: 

a) Valitse janan kumpikin päätepiste. 

b) Kiinnitä arvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter. 

Huomaa: Arvo, joka tulee näkyviin, kun lähestyt objektia aluksi 
(ennen sivun loppupisteiden valitsemista), on objektin piiri eikä 
yhden sivun pituus.

Mittausarvo pysyy näkyvissä mitattujen objektien vieressä, vaikka 
siirtäisit toista tai kumpaakin objektia tai mittauspistettä. Jos siirrät 
objektia tai pistettä, mittausarvo päivittyy uuden etäisyyden mukaisesti. 

Tässä esimerkissä 
pituus on mitattu 
ympyrän 
keskipisteestä 
monikulmion 
vasempaan 
yläkärkipisteeseen.
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Pyöreän kiekon, monikulmion, suorakulmion tai kolmion 
pinta-alan mittaaminen
1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Area (Pinta-ala) -työkalu 

( ).

2. Valitse objekti napsauttamalla tai painamalla Enter työalueella.

3. Kiinnitä arvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter. 

Mittausarvo pysyy näkyvissä mitatun objektin vieressä, vaikka muuttaisit 
objektin kokoa. Jos muutat objektia, mittausarvo päivittyy uuden pinta-
alan mukaisesti. 

Pyöreän kiekon, monikulmion, suorakulmion tai kolmion 
piirin mittaaminen
1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Length (Pituus) -

työkalu ( ).

2. Valitse objekti napsauttamalla tai painamalla Enter työalueella. 

3. Kiinnitä piirin arvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter. 

Työalueella 
siirretty 
monikulmio. 
Huomaa, että 
etäisyys kuvaa 
uutta välimatkaa.

Tässä esimerkissä on 
mitattu ympyrän ja 
monikulmion pinta-alat.
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Mittausarvo pysyy näkyvissä mitatun objektin vieressä, vaikka muuttaisit 
objektin kokoa. Jos muutat objektia, mittausarvo päivittyy uuden piirin 
arvon mukaisesti. 

Tämän esimerkin 
mittaukset ovat ympyrän 
kehä ja monikulmion piiri.
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Kulman mittaaminen
1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Angle (Kulma) -työkalu 

( ).

2. Jos mitattava kulma on tällä alueella, napsauta kerran kulman 
toisella puolella. 

3. Click on the vertex of the angle you want to measure. 

When you move the cursor away, the measure of the angle displays 
near the second point clicked. 

4. Click on a point on the second side of the angle to be measured to 
anchor the value on the work area.

Kulman määrittäminen kolmella pisteellä
Voit määrittää ja mitata kulman valitsemalla kolme pistettä työalueelta.

1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Angle (Kulma) -työkalu 

( ).

2. Click once on the work area. The first click represents one side of the 
angle. As you move to the next point, a dotted line shows the path 
used for angle measurement.

3. Click a second time on the work area. The second click represents the 
vertex. As you move to the next point, Graphs & Geometry calculates 
the measurement of the angle and displays it on the work area. 

If you are defining an angle with a specific measurement, you can 
change the path to adjust the angle size.

4. Click a third time on the work area or press Enter. The third click 
represents the second side of the angle and anchors the three points 
as defined. 
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Mittausarvo pysyy näkyvissä kulman vieressä, vaikka muuttaisit kulman 
kokoa. Jos muutat kulmaa, mittausarvo päivittyy uuden arvon 
mukaisesti. 

Huomaa:

• Kulman arvo on aina välillä 0- ja 180- astetilassa ja välillä 0- ja p 
radiaanitilassa.

• Oletusarvoinen kulman yksikkö on radiaani. Voit vaihtaa yksikön 
asteiksi tai graadeiksi muuttamalla asiakirjan asetuksia. 

• Voit tarkentaa kulmamittausta sijoittamalla osoittimen mittausarvon 
päälle ja lisäämällä tai vähentämällä sen jälkeen näytettävien 
numeroiden lukumäärää painikkeilla + tai -.

Mittausarvon sijoittaminen uudelleen

1. Valitse Osoitin-työkalu ( ). 

2. Valitse ja vedä mittaustulos haluamaasi kohtaan.

Suoran, säteen, janan tai vektorin kulmakertoimen 
laskeminen
1. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Slope (Kulmakerroin) -

työkalu ( ).

2. Valitse objekti napsauttamalla tai painamalla Enter työalueella. 

3. Kiinnitä arvo työalueelle napsauttamalla tai painamalla Enter. 
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Kulmakertoimen arvo pysyy näkyvissä mitatun objektin vieressä, vaikka 
muuttaisit kulmakertoimen arvoa. Huomaa, että arvo muuttuu, kun 
objektia siirretään. 

Huomaa: Jos objekti on pystysuuntainen, kulmakertoimen arvo on -% tai 
+%. Jos objekti on vaakasuuntainen, kulmakertoimen arvo on 0.

Tekstin lisääminen työalueelle
Haluat mahdollisesti lisätä omaa tekstiä sivulle tai syöttää numeroarvon 
työalueella käytettäväksi. Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa voit lisätä 

tekstiä ja numeroita Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla. 

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Text (Teksti) -työkalu ( ). 

2. Valitse työalueelta tekstin lisäyskohta ja napsauta sitä. 

Valitsemaasi kohtaan ilmestyy vilkkuva kohdistin. 

3. Kirjoita teksti. 

Sivulla näkyvän tekstin määrä on rajoitettu.

Jos syötät numeroarvoja Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla, Kuvaajat 
& Geometria -sovellus tulkitsee ne numeroiksi, ja voit käyttää niitä 
mittausarvojen laskennassa tai määrittämisessä.
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4. Kiinntä teksti työalueelle napsauttamalla uudelleen tai painamalla 
Enter.

Voit poistua tekstin syöttötilasta valitsemalla jonkin toisen työkalun tai 
tallentamalla työn.

Tekstin siirtäminen

1. Valitse teksti Osoitin-työkalun ( ) avulla. 

2. Vedä se uuteen paikkaan. 

3. Kiinnitä teksti uuteen paikkaan napsauttamalla sitä.

Laskenta-työkalun käyttö

Calculate (Laskenta) -työkalun ( ) avulla voit suorittaa aritmeettisia 
laskutoimituksia käyttämällä mittausarvoja ja syötettyjä arvoja. Laskenta-
työkalun käyttöä on helpointa kuvata esimerkin avulla.

1. Luo objekti ja hae näkyviin sen mittausarvoja. Tässä esimerkissä 
luodaan kolmio ja sen kulmat mitataan. 

2. Kirjoita haluamasi kaava Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla. Tässä 
esimerkissä lisätään kulman mittausarvot. 

3. Valitse Calculate (Laskenta) -työkalu ( ). 

Valitse juuri luomasi kaava ja valitse sen jälkeen jokainen 
kulmamittaus. 
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4. Kun kaavan kaikilla muuttujilla on arvot, vastaus tulee näkyviin 
työalueelle. 

5. Kiinnitä arvo napsauttamalla. 

Funktiot, kuvaajat ja objektit
Luotuasi kuvaajia ja objekteja voit tutkia niiden välisiä suhteita muiden 
työkalujen avulla. 
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Tutkittavien kohteiden löytäminen: nollakohdat, minimit, 
maksimit
Kun luot kuvaajan, voit paikallistaa nollakohdat, minimit ja maksimit 

Point On (Piste päälle) -työkalun avulla  , mikäli sovellettavissa 
työalueella näkyviin objekteihin. (Pisteet eivät välttämättä tule näkyviin, 
jos niiden paikka kuvaajassa on osassa, joka ei näy näytöllä.) Sovellus 
näyttää sekä paikalliset että globaalit tutkintapisteet. Voit näyttää 
paikalliset mielenkiinnon kohteet myös automaattisesti Graph Trace 
(Kuvaajan jäljitys) -työkalun avulla jäljityksen aikana.

Huomaa: Globaalit tarkastelupisteet näkyvät vain, kun ne ovat myös 
paikallisia. Esimerkiksi käänteisen sinin (globaali) maksimi on kohdassa 
x=1, mutta merkki M ei ole näkyvissä, koska se ei ole paikallinen maksimi.

Voit etsiä ne siirtämällä pistettä objektia tai kuvaajan viivaa pitkin. Kun 
olet tutkittavan pisteen lähellä, koordinaatit ja jokin seuraavista 
tunnisteista tulevat näkyviin:

• Nollakohdat: z (Koordinaatit)

• Minimi: m (Koordinaatit)

• Maksimi: M (Koordinaatit)

Funktion minimi- ja maksimipisteen etsiminen
Funktion tai objektin minimi- tai maksimipisteen etsiminen kuvaajasta:

1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Point On 

(Piste päälle) -työkalu ( ).

2. Valitse funktion kuvaaja tai objekti.

3. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Pointer (Osoitin) -työkalu 

( ). 

4. Valitse vaiheessa 2 luotu piste ja vedä sitä funktion kuvaajaa tai 
objektia pitkin. 

Kun lähestyt mielenkiinnon kohteena olevaa pistettä, 
yksikirjaiminen tunniste ja pisteen koordinaatit tulevat näkyviin. Alla 
olevassa esimerkissä näkyy tunniste m (minimi) sekä akseleille 
piirretyn funktion minimipisteen arvo.
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5. Kun siirryt poispäin mielenkiintopisteestä, tunniste häviää näkyvistä 
sivulta. 

Funktion määrätyn integraalin etsiminen
1. Valitse funktio.

2. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Integral (Integraali) -

työkalu ( ).

3. Määritä integraalin alue, sekä ylä- että alaraja. Voit tehdä sen 
napsauttamalla funktion päällä, jolloin raja-arvon viiva tulee 
näkyviin. 

4. Kun raja-arvon viiva on halutussa paikassa, kiinnitä se sivulle 
napsauttamalla. 

5. Siirrä kohdistinta siten, että toisen raja-arvon viiva tulee näkyviin. 

6. Kun sekin on oikealla paikallaan, kiinnitä se napsauttamalla. 
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Huomaa, että rajojen välinen ja x-akselin suuntainen integraali on 
varjostettu sivulla. 

Vinkkejä:

• Voit pysäyttää rajaviivan x-akselin asteikkomerkkiin valitsemalla 
kyseisen asteikkomerkin. 

• Jos haluat täsmälliset integraalin raja-arvot, syötä numeroarvo 
sen sijaan, että sijoitat joko toisen rajan tai sekä ylä- että 
alarajan viivat graafisesti. 

Funktion derivaatan määrittäminen pisteessä (tangentin 
kulmakerroin)
1. Piirrä funktion kuvaaja. 

2. Valitse piste kuvaajasta. 

3. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Tangent 

(Tangentti) -työkalu ( ). 

4. Luo tangentti tähän pisteeseen. 
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5. Valitse Measurement (Mittaus) -valikosta Slope (Kulmakerroin) -

työkalu ( ).

6. Määritä kulmakerroin tangentin kohdalle. 

Tämä on derivoidun funktion arvo valitulla x:n arvolla.

7. Kiinnitä arvo sivulle napsauttamalla.

Transformaatiot
Voit tehdä transformaatioita piirrettyihin objekteihin, ja joitakin 
transformaatioita voit tehdä myös funktioihin. Funktioita käsiteltäessä 
tarvitaan yleensä akseleita. Objekteille voidaan suorittaa 
transformaatioita käyttämättä akseleita viitepisteenä. 

Kuvaajat & Geometria -sovellus tukee seuraavia transformaatioita:

• Symmetria minkä tahansa pisteen suhteen, mukaan lukien origo

Funktion luoma 
tangenttisuora. 
Tangenttipisteen 
koordinaatit on merkitty.
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• Peilaukset minkä tahansa suoran suhteen, mukaan lukien akselit

• Siirrot millä tahansa vektorilla, mukaan lukien akseleilla sijaitsevat 
vektorit

• Kierrot minkä tahansa pisteen, mukaan lukien origon, sekä kulman 
suhteen

• Venytys mistä tahansa pisteestä, mukaan lukien origosta, millä 
tahansa kertoimella

Ensimmäinen vaihe kaikissa transformaatioissa on objektin tai funktion 
kuvaajan luominen.

Symmetria
1. Luo objekti tai funktion kuvaaja. 

2. Luo symmetriapiste Point (Piste) -työkalun ( ) avulla. 

3. Valitse Transformation (Transformaatio) -valikosta Symmetry 

(Symmetria) -työkalu ( ). 

4. Valitse objekti ja valitse sen jälkeen piste.

5. Näkyviin tulee symmetrinen kuva. 

Peilaus
1. Luo objekti.

2. Luo suora tai jana, jonka suhteen objektia peilataan.
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3. Valitse Transformation (Transformaatio) -valikosta Reflection 

(Peilaus) -työkalu ( ).

4. Valitse työalueelta peilaussuora tai -jana. 

5. Valitse objekti.

Objektin peilaus tulee näkyviin sivulle. 

6. Voit kiinnittää peilauksen kaksoisnapsauttamalla sivulla tai 
painamalla Enter.

Siirto
1. Luo siirrettävä objekti (kopioi).

2. Voit määrittää siirron etäisyyden ja suunnan 

• luomalla vektorin tai

• valitsemalla kaksi pistettä "lennossa”. 
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Jos käytät vektoria, määritä se ennen siirtoa. Esimerkeissä on 
käytetty kahta pistettä, jotka määrittävät siirron etäisyyden ja 
suunnan.

3. Valitse Transformation (Transformaatio) -valikosta Translate (Siirto) 

-työkalu ( ).

4. Valitse:

• vektori tai määritä siirron suunta ja etäisyys napsauttamalla 
sivulla kaksi kertaa 

• siirrettävä objekti. 

Siirretty objekti tulee näkyviin.

Kierto
1. Luo objekti tai funktion kuvaaja.

2. Luo piste, jonka suhteen objektia kierretään. 
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3. Luo kolme pistettä, joiden kulma määrittää kiertokulman, tai syötä 

kulman arvo Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla. 

4. Kiinnitä arvo työalueelle painamalla Enter.

5. Valitse Transformation (Transformaatio) -valikosta Rotation 

(Kierto) -työkalu ( ).

6. Siirry työalueelle ja valitse 

a) piste, jonka suhteen objektia kierretään, ja

b) kierrettävä objekti, ja

c) kolme pistettä, jotka määrittävät kiertokulman, tai 
numeerinen kulman arvo.

Ohjelma luo objektin uudelleen kierrettyyn asentoon kiertopisteen 
ja kiertokulman määrittämällä tavalla. 

Venytys
1. Luo objekti.

2. Luo piste, joka on venytyksen keskipiste. 

Kolmio valmis 
kiertämistä varten. 
Koordinaatit on merkitty 
kiertopisteeseen. 
Kolme kiertokulman 
pistettä näkyvät kolmion 
yläpuolella.
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3. Syötä lukuarvo Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla tai mittaa jokin 
olemassa oleva pituus. 

Huomaa: Jos syötät suuren luvun, venytetty objekti ei näy 
työalueella ilman näytön panorointia.

 

4. Valitse Transformation (Transformaatio) -valikosta Dilation 

(Venytys) -työkalu ( ).

5. Valitse mitattu tai luotu arvo ja venytyspiste ja siirry sen jälkeen 
objektia kohti. 

Venytys tulee näkyviin työalueelle. 

 

Seuraavassa esimerkissä edellisen esimerkin monikulmio on säilynyt, 

mutta Text (Teksti) -työkalun ( ) avulla on syötetty negatiivinen 
luku.

Monikulmio, venytyspiste 
ja mittausarvo sivulla. 
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Muut geometrian tutkimismenetelmät
Voit tutkia kuvaajia 

• Puolittamalla janoja

• Puolittamalla kulmia

• Etsimällä uran

Suoralle määritetyn janan puolittaminen
1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Perpendicular 

Bisector (Keskinormaali) -työkalu ( ).

2. Valitse toinen janan päätepisteistä napsauttamalla suoraa. 

3. Siirry suoran toiseen pisteeseen ja valitse se. 

Nyt jana on määritetty, ja keskinormaali piirtyy näytölle. 
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Janan puolittaminen 
1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Perpendicular 

Bisector (Keskinormaali) -työkalu ( ).

2. Napsauta janaa. 

Keskinormaali tulee näkyviin. 

3. Kiinnitä puolittaja työalueelle napsauttamalla vielä kerran.

Huomaa: Jana voi olla kolmion, suorakulmion tai monikulmion 
kylki. 

Toisen pisteen luominen suoralle.

Keskinormaali kiinnitettynä janaan kahden 
pisteen välille.
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Implisiittisen janan puolittaminen 
1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Perpendicular 

Bisector (Keskinormaali) -työkalu ( ).

Määritä implisiittinen jana antamalla kaksi pistettä. 

2. Määritä implisiittisen janan toinen pää napsauttamalla kerran.

Kun siirryt poispäin tästä pisteestä, jana ja keskinormaali tulevat 
näkyviin.

Olemassa olevan janan 
puolittaminen 
(puolittajaa ei kiinnitetty 
sivulle).

Monikulmion kyljen 
puolittaminen 
(puolittajaa ei kiinnitetty 
sivulle).
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3. Määritä implisiittisen janan toinen pää ja kiinnitä jana ja 
keskinormaali napsauttamalla toisen kerran. 

Kulman puolittaminen
1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Angle Bisector 

(Kulman puolittaja) -työkalu ( ).

2. Jos työalueella on jo kolmio tai muu kulma, napsauta kerran 
haluamasi kulman toisella puolella. 

3. Napsauta kärkipistettä kerran. 

4. Napsauta kerran kulman toisella puolella. 

Puolittaja kiinnittyy työalueelle. 
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Implisiittisen kulman puolittaminen
1. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Angle Bisector 

(Kulman puolittaja) -työkalu ( ).

Jos työalueella ei ole kulmaa, voit luoda kulman valitsemalla kolme 
pistettä. 

2. Määritä kulman ensimmäinen sivu napsauttamalla kerran. 

3. Määritä kulman kärkipiste napsauttamalla. 

4. Määritä kulman toinen sivu napsauttamalla. 

Puolittaja tulee näkyviin ja kiinnittyy työalueelle, kun valitset 
kolmannen pisteen. 

Kulman puolittajan luominen 
kolmion kärkipisteeseen.

Kulman puolittajan 
kiinnittäminen sivulle.
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Huomaa: Jos valitset Osoitin-työkalun ( ) ja siirrät luomasi kulman 
yhtä pistettä, kulman puolittaja siirtyy siten, että se puolittaa kulman 
aina.

Uran luominen

Locus (Ura) -työkalun ( ) avulla voit tutkia objektin liikealuetta toiseen 
objektiin nähden jaetun pisteen rajoittamana. 

Uran luominen:

1. Luo jana, suora tai ympyrä. 

2. Luo piste janalle, suoralle tai ympyrään. 

3. Luo toinen objekti, jossa on käytetty edellisessä vaiheessa 
määritettyä pistettä. 

 

Kulman puolittajan luominen 
määrittämällä kolme pistettä. 
Toinen piste on kulman 
kärkipiste.

Kulman puolittaja, joka on 
luotu sivulle määrittämällä 
kolme pistettä.

Janalle määritetty 
piste.

Ympyrä, jossa käytetään janaan 
määritettyä pistettä.
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4. Valitse Construction (Konstruointi) -valikosta Locus (Ura) -työkalu 

( ).

5. Valitse viimeinen objekti työalueelta. 

6. Valitse kumpaankiin objektiin kuuluva määritetty piste. 

Näkyviin tulee jatkuva uran kuva. 

7. Siirrä piste ensimmäiseen kuvioon. 

Toinen kuvio muotoutuu urapisteen mukaisesti. 

Voit luoda ja tutkia monenlaisia kuvioita käyttäen apuna Locus (Ura) -
työkalua ja omaa mielikuvitustasi. Seuraavassa on muutama esimerkki 
rakenteista, joita voit luoda. 

Kaksi esimerkkiä ympyrän säteen muuttumisesta uran 
siirtyessä janaa pitkin. Säteen pituus on merkitty, jotta 
muutos näkyy paremmin.
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Objektien animointi
Voit animoida suoran, säteen, akselin, vektorin, kuvaajan, janan tai 
ympyrän pisteen. Lisäksi voit myös animoida pisteitä useissa työalueella 
olevissa objekteissa samanaikaisesti. 

Objektin yhden pisteen animointi 
1. Valitse Points & Lines (Pisteet ja suorat) -valikosta Point On (Piste 

päälle) -työkalu ( ).

Merkitse animoitava piste napsauttamalla objektin päällä. 

Pisteen ja janan avulla 
luotu ura. 

Kahden päällekkäin 
olevan ympyrän 
muodostama ura.
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2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Attributes (Määritteet) -

työkalu ( ). 

Kun määritepalkki tulee näkyviin, valitse animaatio ( ).

3. Oletusarvoinen nopeus on 0. Voit asettaa nopeuden syöttämällä 
arvon väliltä 1 ja 9 tai voit valita nopeuden väliltä -12 ja 12 
painikkeella < tai >. 

Mitä suuremman luvun syötät, sitä nopeampi animaatio on. 

4. Valitse → yksisuuntaiselle animaatiolle tai ↔  suuntaa vaihtavalle 
animaatiolle. 

5. Animaatio käynnistyy automaattisesti, kun valitset nopeuden ja 
suunnan. 

Voit lisätä/vähentää animaation nopeutta vähitellen nopeuden 
asettamisen jälkeen painikkeilla + ja -.

Animaation ohjauspaneeli 
Kun piste on animoitu, sivulle ilmestyy siirrettävä ohjauspaneeli. Voit 
siirtää paneelia vetämällä sen toiseen paikkaan.

Kun animaatio on käynnissä, paneelilla on painikkeet Palautus  ja 

Tauko . Kun jompaakumpaa painiketta painetaan ja animaatio 
palautetaan tällä tavoin alkuun tai keskeytetään, taukopainike vaihtuu 
käynnistyspainikkeeksi . Nämä ohjaustoiminnot vaikuttavat 
kaikkiin sivulla oleviin animoituihin pisteisiin.
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Liikkuvan pisteen animaation muuttaminen
Voit muuttaa pisteen liikkeen nopeutta tai animaation suuntaa 
seuraavasti:

1. Animaation palauttaminen alkuun tai keskeyttäminen. 

a) Valitse Attributes (Määritteet) -työkalu ( ). 

b) Valitse muutettava piste. 

c) Kun määritepalkki tulee näkyviin, valitse animaatio ( ).

2. Muuta nopeutta antamalla uusi nopeuden lukuarvo. 

3. Muuta animaation suuntaa valitsemalla suunta painikkeilla 78 .

4. Paina käynnistyspainiketta . 

Piste liikkuu uudella nopeudella ja/tai uuteen valittuun suuntaan.

Animaation keskeyttäminen ja jatkaminen

Jos haluat keskeyttää animaation sivulla, valitse taukopainike . 

Kun haluat käynnistää animaation uudelleen, valitse 
käynnistyspainike .

Animaation palauttaminen alkuun

Palautuspainike  ei ainoastaan keskeytä animaatiota, vaan se myös 
palauttaa animoidun pisteen animaation käynnistyksen yhteydessä 
voimassa olleiden alkuperäisten koordinaattien määrittämään 
paikkaansa objektissa. Jos sivulla on animoitu useita pisteitä, kaikki 
palautuvat alkuperäisiin paikkoihin, kun valitset palautuspainikkeen.

Animaation pysäyttäminen
Objektin animaatio pysäytetään seuraavasti:

1. Valitse ohjausriviltä taukopainike  tai palautuspainike . 

2. Ota näkyviin pisteen Animaatio-työkalu. 

3. Muuta nopeus nollaan. 

Paneelin painikkeet, kun 
animaatio on käynnissä

Paneelin painikkeet, kun 
animaatio on 
keskeytetty/palautettu 
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4. Napsauta tyhjää aluetta näytöllä, jotta muutos tulee voimaan, tai 
paina Enter. 

5. Valitse käynnistyspainike , kun haluat jatkaa animaatiota, jos 
muita animoituja pisteitä on pysäytetty väliaikaisesti. 

Jos sivulla ei ole muita animoituja pisteitä, animaation ohjausruutu 
ei tule uudelleen näkyviin, kun nopeus on asetettu nollaan.

Huomaa: Jos yhdellä sivulla on useita liikkuvia pisteitä ja haluat 
pysäyttää kaikkien objektien animaation pysyvästi, kun liike on 
keskeytetty tai pysäytetty, ota jokaisen pisteen määritepalkki 
näkyviin ja aseta nopeus nollaan. 

Taulukoiden käsittely
Kuvaajat & Geometria -sovelluksen toimintojen käytön lisäksi voit 
käyttää sovellusta mittauslaitteilla kerättyjen tai listoihin tallennettujen 
tietojen tutkimiseen. Kuvaajat & Geometria -sovellus pystyy 
vastaanottamaan tiedot ja luomaan kuvaajia, joiden avulla tietoja on 
helpompi ymmärtää ja tulkita kuin tutkimalla pelkkiä arvoja. 

Sirontakuvaajan luominen
Jos entistä datasarjaa ei ole olemassa piirtämistä varten, luo pisteet 
samalle sivulle Listat & Taulukot -sovelluksella. 

1. Kun luot datalistat ja sirontakuvaajan samalle sivulle, valitse 
sivuasettelu, jossa on kaksi työaluetta. 
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2. Luo datalistat sivun Listat & Taulukot -sovelluksen osassa. 

 

3. Valitse Scatter Plot (Sirontakuvaaja) -työkalu ( ).

 

4. Valitse piirrettävät listat kummankin akselin pudotusvalikosta. 

Kun kummallekin syöttökentälle on määritetty datalista, 
sirontakuvaaja tulee näkyviin Kuvaajat & Geometria -sovelluksen 
työalueelle. 
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5. Voit merkitä pisteiden koordinaatit sirontakuvaajaan valitsemalla 

Point On (Piste päälle) -työkalun ( ) Points & Lines (Pisteet ja 
suorat) -valikosta. 

a) Valitse ensimmäinen piste. 

Koordinaatit tulevat näkyviin. 

b) Kiinnitä arvot työalueelle napsauttamalla.
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c) Jos haluat merkitä muiden pisteiden koordinaatit, valitse ne 
yksi kerrallaan.

Kiinnitä koordinaatit työalueelle napsauttamalla jokaista. 

6. Nimeä halutessasi akselit ja merkittävät pisteet. 

Huomaa: Jos olet piirtänyt useamman kuin yhden datasarjan kuvaajan, 
huomaa, että jokaisessa kuvaajassa on erilainen pistetyyli. 

Kuvaajat & Geometria -sovelluksen avulla voit tutkia yhden datasarjan 
pisteiden välisiä eroja tai kahden tai useamman sarjan välisiä eroja 
määrittämällä pisteiden välisen kulmakertoimen, vertaamalla minimi- ja 
maksimipisteitä ja/tai laskemalla kokonaismuutoksen kuluneen ajan 
suhteen.
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Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö

Taulukoiden käytön aloittaminen
Listat & Taulukot -sovelluksessa voit käsitellä taulukkomuotoisia tietoja. 
Listat & Taulukot -sovellusta voi käyttää seuraaviin tehtäviin:

• Numeerisen datan, tekstin tai matemaattisten lausekkeiden 
tallentaminen.

• Taulukon solun määrittäminen suhteessa muiden solujen sisältöön.

• Koko sarakkeen määrittäminen suhteessa toiseen sarakkeeseen.

• Datasarakkeiden jakaminen listamuuttujina muiden matematiikan ja 
luonnontieteiden opetusteknologian TI-Nspire™-sovellusten kanssa. 
Myös yksittäisten solujen jakaminen muuttujina on mahdollista.

• Kuvaajat & Geometria- ja Laskin-sovelluksissa luotujen muuttujien 
käsittely.

• Datan kerääminen taulukoihin empiirisistä mittauksista antureiden 
avulla.

• Datasarakkeiden luominen muiden määritettyjen sarakkeiden tai 
lukujonojen perusteella.

• Kuvaajien piirtäminen taulukkotiedoista Data & Tilastot -sovelluksen 
avulla.

• Funktiotaulukoiden luominen Laskin- tai Kuvaajat & Geometria -
sovelluksessa määritetyistä funktioista.

• Taulukkotietojen kopiointi ja liittäminen Listat & Taulukot- ja 
muiden sovellusten, esimerkiksi TI Connect™ -ohjelmiston ja Excel® -
taulukkolaskentaohjelmiston välillä.

• Tilastollisten analyysien suorittaminen datalistoista.
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À Listat & Taulukot -valikko (käytettävissä, kun Listat & Taulukot -
sovelluksen työalue on aktiivinen)

Á Esimerkki Listat & Taulukot -sovelluksen työalueesta

Â Listat & Taulukot -sovelluksen data jaettuna toisen TI-Nspire™-
sovelluksen kanssa

À

Á Â
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Listat & Taulukot -sovelluksen työkaluvalikko
Listat & Taulukot -sovelluksen työkaluriviltä voit muokata näyttöä ja 
syöttää ja sieventää erilaisia matemaattisia lausekkeita.

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä

 Actions (Toiminnot)

Move Column (Siirrä 
sarake)

Voit sijoittaa aktiivisen sarakkeen 
uudelleen.

Resize (Muuta koko) Voit asettaa tietyn sarakkeen 
leveyden maksimi-, minimi- tai 
mukautettuun leveyteen.

Voit asettaa tietyn rivin 
korkeuden mukautettuun 
korkeuteen.

Select (Valitse) Valitsee kokonaisen rivin tai 
sarakkeen tai auttaa lisäämään 
solualueen solukaavaan.

Go To (Siirry) Hyppää määritettyyn soluun, 
esimerkiksi soluun d16 tai g20.

Recalculate (Laske 
uudelleen)

Laskee uudelleen kaikkien 
solukaavojen tulokset ja laskee 
uudet tulokset 
satunnaisfunktioille, kuten 
rand(), randInt() ja 
randSamp().

Sort (Lajittele) Voit lajitella taulukon valittuja 
sarakkeita yhden sarakkeen 
sisällön perusteella.

 Insert (Lisää)

Insert Cell (Lisää solu) Lisää solun.

Insert Row (Lisää rivi) Lisää rivin aktiivisen rivin 
yläpuolelle.

Insert Column (Lisää 
sarake)

Lisää sarakkeen aktiivisen 
sarakkeen vasemmalle puolelle.

 Data (Tiedot)
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Generate Sequence (Luo 
sekvenssi)

Avaa näytölle valintaikkunan, 
josta voit luoda lukujonon.

Data Capture (Datan 
kaappaus)

Voit kaapata muuttujan tiedot 
manuaalisesti tai 
automaattisesti Kuvaajat & 
Geometria-, Laskin-, Data & 
Tilastot- tai Listat & Taulukot -
sovellusten sisällä. 
Manuaalinen kaappaus 
suoritetaan seuraavilla 
näppäilysarjoilla:

(Windows®) Ctrl+ . (piste)

(Macintosh®) “+ . (piste)

Fill Down (Täytä alaspäin) Voit kopioida valitun solun tai 
soluryhmän sisällön sarakkeen 
sisällä.

Clear Data (Tyhjennä 
tiedot)

Poistaa tiedot valitusta 
sarakkeesta tai sarakkeista. 
Ei poista listanimiä tai 
sarakkeen kaavoja. Tietojen 
poistamisen jälkeen sarakkeen 
kaavat lasketaan uudelleen 
valituissa sarakkeissa.

Quick Graph 
(Pikakuvaaja)

Piirtää yhden tai kaksi valittua 
datasaraketta pistekuvaajana, 
pistekaaviona tai 
sirontakuvaajana Data & 
Tilastot -sovelluksen avulla.

 Statistics (Tilastot)

Stat Calculations 
(Tilastolliset 
laskutoimitukset)

Voit valita erilaisia tilastollisia 
laskutoimituksia, esimerkiksi 
yhden muuttujan analyysin, 
kahden muuttujan analyysin ja 
regressiot.

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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Ennen kuin aloitat
Avaa TI-Nspire™-tietokoneohjelmisto ja lisää Listat & Taulukot -
sovellus asiakirjaan.

Taulukossa liikkuminen
Voit valita jonkin solun ja tarkastella tai muokata sen sisältöä. Kun 
taulukko on suurempi kuin Listat & Taulukot -sovelluksen työalue, saat 
näkyviin taulukon muut osat:

Distributions (Jakaumat) Voit laskea ja piirtää erilaisia 
jakaumia, kuten Normal Pdf 
(Normaali Pdf), Binomial Cdf 
(Binominen Cdf) ja Inverse 
(Käänteinen) F.

Confidence Intervals 
(Luottamusvälit)

Voit laskea erilaisia 
luottamusvälejä, esimerkiksi 
t interval (t-väli) ja z interval 
(z-väli).

Stat Tests (Tilastotestit) Voit suorittaa ja piirtää erilaisia 
hypoteesien testauksia, kuten t-
testi, z-testi ja ANOVA.

 Function Table 
(Funktiotaulukko)

Switch to Function Table 
(Vaihda funktiotaulukkoon) 
(Ctrl t) (Command t)

Vaihtaa funktiotaulukkonäkymän 
välillä.

Select Function (Valitse 
funktio)

Voit valita eri funktion aktiivisesta 
sarakkeesta.

Edit Function Table 
Settings (Muokkaa 
funktiotaulukon asetuksia)

Voit muuttaa taulukon 
katseluparametreja.

Delete Column (Poista 
sarake)

Poistaa aktiivisen sarakkeen.

Edit Function Expression 
(Muokkaa 
funktiolauseketta)

Voit muuttaa funktion 
määritelmää poistumatta 
funktiotaulukosta.

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä
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• Liikkumalla taulukossa painikkeiden ¡, ¢, £ ja ¤ avulla. Valinta 
siirtyy solusta soluun, ja taulukko vierii näytöllä siten, että valittu 
solu pysyy näkyvissä. Voit käyttää myös painikkeita Page up (sivu 
ylöspäin), Page Dn (sivu alaspäin), Home (alkuun) ja End 
(loppuun).

• Voit valita tietyn solun Go To (Siirry) -komennon avulla (komento 
löytyy Actions (Toiminnot) -valikosta). Kirjoita solun sarakekirjain ja 
rivin numero (esim. G16).

• Vetämällä selauspalkin liukusäädintä. Taulukko vierii pystysuunnassa 
ilman, että solun tai soluryhmän valinta muuttuu.

Jokaisen sarakkeen päällä on sarakkeen kirjaintunnus, ja jokaisen rivin 
vasemmanpuoleisessa solussa on rivin numero. Jotta tiedät sijaintisi 
taulukossa, taulukon kaksi ylintä riviä ja vasen sarake pysyvät paikallaan 
vierittäessäsi taulukkoa.

À Sarakkeen viitekirjain

Á Otsikko tai kaavarivi

Â Rivin viitenumero

Ã Sarakkeen/listan nimi

Ä Solut

Å Syöterivi

Æ Suuren vastauksen työkaluvinkki

Ä

À

Â

Á

Ã

Å Æ
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Solualueen lisääminen kaavaan
Select Range (Valitse alue) -toiminnon avulla voit lisätä kaavaan 
solualueen (esimerkiksi a1:b3) valitsemalla alueen sen sijaan, että 
kirjoittaisit solujen osoitteet argumenttiin.

Oletetaan, että haluat laskea jonkin solualueen keskiarvon.

1. Kirjoita “=mean(“ soluun, johon vastaus tulee näkyviin.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Select (Valitse) ja valitse 
sen jälkeen komento Select Range (Valitse alue).

Kaavan sisältävän solun ympärille ilmestyy pisteviivalla reunustettu 
ruutu. 
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3. Siirry alueen ensimmäiseen soluun ja valitse nuolipainikkeiden ja 
Vaihto-painikkeen  avulla arvoalue, jonka keskiarvon haluat laskea. 
Valinnan ilmaiseva pisteviivalla reunustettu ruutu siirtyy 
määrittämäsi arvoalueen ympärille.

Kaava päivittyy valitsemiesi solujen mukaisesti.

4. Viimeistele ja laske kaava ja näytä tulos painamalla kaksi kertaa 
Enter-painiketta.

MethodsTaulukkodatan syöttömenetelmät
Menetelmä, jolla taulukkodataa syötetään, riippuu tietojen tyypistä ja 
käyttäjän mieltymyksistä. Voit käyttää eri menetelmiä yhdessä.
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• Kun syötät lukuja ja tekstiä, kirjoita tiedot tietokoneen 
näppäimistöltä. Voit kirjoittaa lukuja ja kirjaimia suoraan soluun tai 
voit valita solun ja kirjoittaa merkit sen jälkeen syöteriville.

• Kun syötät tekstiä tai kategorista dataa, erota datan sisältävä 
merkkijono syöttämällä ensin alkava lainausmerkki (“). Sulkeva 
lainausmerkki lisätään automaattisesti.

• Kun syötät yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja kaavoja, 

kuten =a3¦pituus2, paina virtuaalisen näppäimistön vastaavia 
painikkeita. Tässä esimerkissä painetaan painikkeita 
=A3rLENGTHq.

Huomaa: Saat virtuaalisen näppäimistön näkyviin valitsemalla 

painikkeen .

• Kun syötät monimutkaisempia matemaattisia lausekkeita, 

esimerkiksi  hae näkyviin kaikki järjestelmän funktiot, 

komennot, symbolit ja lausekemallit sisältävä Katalogi 

napsauttamalla työkaluvalikon kuvaketta .

• Jos haluat näkyviin vain mallit, napsauta työkaluvalikon kuvaketta 

.

• Jos haluat näkyviin vain symbolit, napsauta työkaluvalikon kuvaketta 

.

Matemaattisen lausekkeen, tekstin tai taulukkokaavan 
syöttäminen
1. Valitse solu, johon haluat syöttää tiedot. Kaksoisnapsauta tai paina 

Enter-painiketta muokataksesi solua.

2. Syötä tiedot tietokoneen näppäimistöltä, virtuaaliselta 
näppäimistöltä tai Listat & Taulukot -sovelluksen työkaluvalikosta. 
Teksti tai kaava näkyy samanaikaisesti solussa ja syöterivillä. 

3. Viimeistele syöte ja siirry alaspäin seuraavaan soluun painamalla 
Enter-painiketta.

– tai –

1
n
---

n 1=

5

∑
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Viimeistele syöte ja siirry oikealle seuraavaan soluun painamalla Tab-
painiketta.

Lists & Spreadsheet automatically recalculates any cells that are 
dependent on the cell you entered. If you have shared the cell, and 
other TI-Nspire™ math and science learning technology applications 
are linked to the cell, the other applications are also updated.

Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen on kuvattu yksityiskohtaisesti 
Laskin-sovellusta käsittelevässä osassa.

Yksittäisten solujen käsittely

Absoluuttisten ja suhteellisten soluviittausten luominen
Soluviittausten avulla voit syöttää taulukon tietoihin viittaavia kaavoja, 
jolloin vältyt tietojen kopioimiselta ja päivittämiseltä. Kun muutat 
viittauksen kohteena olevan solun tietoja, kaikki viittaukset näihin 
tietoihin päivittyvät automaattisesti taulukossa.

Aina, kun haluat päivittää kaikki taulukon viittaukset ja kaavatulokset, 
voit valita toiminnon Recalculate (Laske uudelleen)  Actions 
(Toiminnot) -valikosta.

Huomaa: Recalculate (Laske uudelleen) -toiminnon käyttö Actions 
(Toiminnot) -valikosta  on kätevää myös määritettäessä uusia 
satunnaislukuja rand-funktiolla.

Solukaavat alkavat merkillä =. Soluun viitataan sarakkeen kirjaimella ja 
rivin numerolla. Kun syötät kaavaksi esimerkiksi =3*C4, ohjelma luo 
lausekkeen, jonka tuloksena on 3 kertaa sarakkeessa C, rivillä 4 olevan 
solun sisältö.
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À Kaava, joka sisältää soluun D4 syötetyn soluviittauksen

Á Kaavan (3*12=36) tulos

Voit viitata kaavassa suorakaiteen muotoiseen soluryhmään 
merkitsemällä vasemman yläkulman ja oikean alakulman solun sijainnin 
kaksoispisteellä erotettuna.

Esimerkki: =mean(B1:C5)*1. antaa tuloksen, joka on sarakkeiden B - C ja 
rivien 1 - 5 rajaaman soluryhmän kaikkien solujen keskiarvo. (Voit 
pakottaa lausekkeen vastaukset desimaalimuotoiseksi likiarvoksi 
kertomalla ykkösellä (1).)

ÁÀ
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À Soluryhmään viittaava kaava

Á Kaavan tulos

Viittaukset C4 ja C4:E11 ovat suhteellisia viittauksia. Nämä viittaukset 
ilmaisevat solun sijainnin taulukon muiden solujen suhteen. Listat & 
Taulukot -sovellus huomioi koko ajan suhteelliset soluviittaukset. Se 
säätää jokaista viittausta automaattisesti, kun kopioit tai siirrät 
viittauksen sisältävän solun toiseen paikkaan taulukossa.

Jos tarvitset viittauksen, joka viittaa aina taulukon tietyssä paikassa 
olevaan soluun, käytä absoluuttista viittausta. Absoluuttinen soluviittaus 
luodaan merkitsemällä symboli $ ennen sarakkeen kirjainta ja rivin 
numeroa..

For example, type $C$4 to create an absolute reference to the cell in 
column C, row 4. Lists & Spreadsheet does not adjust absolute references 
in a formula when you copy or move the cell containing the reference.

Kohteiden lisääminen Katalogista
Voit lisätä Katalogista solukaavaan järjestelmän funktioita ja komentoja, 
yksiköitä, symboleja sekä lausekemalleja.

1. Valitse solu ja aloita kaava syöttämällä merkki =.

2. Avaa Katalogi napsauttamalla kuvaketta .

ÁÀ
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Huomaa: Joillakin funktioilla on ohjattu toiminto, joka pyytää 
sinulta jokaista argumenttia. Jos haluat mieluummin syöttää 
argumentin arvot suoraan soluun, joudut mahdollisesti poistamaan 
ohjatun toiminnon käytöstä.

3. Napsauta lisättävän kohteen ryhmää vastaavaa välilehteä.

4. Valitse lisättävä kohde napsauttamalla.

5. Lisää kohde syöteriville painamalla Enter-painiketta.

Solun tai soluryhmän sisällön poistaminen
1. Valitse solu napsauttamalla sitä tai valitse soluryhmä hiirellä 

vetämällä.

contains all commands and functions, in alphabetical 
order

contains all math functions

provides the values for standard measurement units.

provides a symbol palette for adding special characters.

contains math templates for creating two dimensional
objects, including product, sum, square root and integral.

shows Public library (LibPub) objects.
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2. Paina Delete (poista)- tai Backspace (askelpalautin)-painiketta.

Valittujen solujen sisältö poistuu.

Huomaa: Jos muut solut sisältävät kaavoja, jotka viittaavat solun 
aikaisempaan sisältöön, nämä solut näyttävät virheen.

Solun tai soluryhmän kopioiminen
Kun kopioit soluja, alkuperäisten solujen mahdollisesti sisältämät kaavat 
kopioituvat kohdesoluihin korvaten näiden solujen aikaisemman sisällön.

1. Valitse solu napsauttamalla sitä tai valitse soluryhmä hiirellä 
vetämällä.



Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö 205

2. (Windows®) Paina painikkeita Ctrl+C.

3. (Macintosh®) Paina painikkeita “+C.

Valitun solun sisältö kopioituu leikepöydälle.

4. Valitse solu, johon haluat kopioida juuri kopioimasi solun. Jos kopioit 
dataryhmää, valitse solu, jonka haluat sijaitsevan kopioidun ryhmän 
vasemmassa ylänurkassa.

5. (Windows®) Paina painikkeita Ctrl+V.

6. (Macintosh®) Paina painikkeita “+V.

Huomaa: Liitä kopioidut tiedot soluun, joka on samassa tilassa kuin solu, 
josta tiedot on alunperin kopioitu. Muussa tapauksessa järjestelmä voi 
liittää kaavan lainausmerkkien sisällä olevana merkkijonona eikä 
kaavana.
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Viereisten solujen täyttäminen
Voit toistaa solun kaavan tai arvon viereisissä soluissa. Tällä tavoin voit 
nopeasti täyttää solut samalla arvolla tai luoda sarjan soluja, jotka 
sisältävät saman kaavan. Voit täyttää solut alaspäin sarakkeen sisällä.

1. Valitse solu, jonka arvon tai kaavan haluat toistaa.

2. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Fill Down (Täytä alaspäin).

3. Siirry alaspäin painamalla toistuvasti ¤ ja valitse näin solualue, 
johon toistetut solut sijoitetaan.

4. Paina Enter-painiketta.

Valittu solu kopioituu koko valitulle alueelle.

Huomaa:

• Vaiheessa 1 voit valita toistettavaksi useamman kuin yhden solun. 
Varmista tässä tapauksessa, että valitset tarpeeksi kohdesoluja, 
johon toistetut kopiot sopivat.

• Jos valitset useita soluja vaiheessa 1, ja solut sisältävät yksinkertaisen 
lukujonon (esim. 1,2,3 tai 5,10,15,20), lukujono jatkuu täytetyllä 
alueella.

Solun arvon jakaminen muuttujana
Voit jakaa solun arvon muiden TI-Nspire™-sovellusten kanssa 
tallentamalla sen muuttujaksi. Kun määrität jaetun solun tai viittaat 
siihen Listat & Taulukot -sovelluksessa, lisää nimen edelle heittomerkki 
(').

1. Valitse jaettava solu.

2. Napsauta työkalurivin kuvaketta  ja napsauta Store Var 
(Tallenna muuttuja) -painiketta.

Soluun lisätään kaava, jossa var on muuttujan nimen paikanpitäjä.

3. Kirjoita kirjainten “var” tilalle muuttujan nimi ja paina Enter-
painiketta.

Arvo on nyt käytettävissä muuttujana muissa matematiikan ja 
luonnontieteiden oppimisteknologian TI-Nspire™-sovelluksissa.

Huomaa: Jos määrittämäsi niminen muuttuja on jo olemassa nykyisessä 
tehtävässä, Listat & Taulukot -sovellus näyttää virheilmoituksen.
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Solun linkittäminen muuttujaan
Kun linkität solun muuttujaan, Listat & Taulukot -sovellus pitää solun 
arvon päivitettynä muuttujan nykyisen arvon mukaisesti. Muuttuja voi 
olla mikä tahansa nykyisen tehtävän sisältämä muuttuja, ja se voidaan 
määrittää Kuvaajat & Geometria-, Laskin- tai Data & Tilastot -
sovelluksessa tai missä tahansa Listat & Taulukot -sovelluksen kohdassa.

Huomaa: Ole varovainen, jos luot linkin järjestelmän muuttujaan. 
Linkittäminen voi estää järjestelmän päivittämästä muuttujaa. 
Järjestelmän muuttujia ovat tilastolaskujen tulokset (esimerkiksi 
Stat.RegEqn, Stat.dfError ja Stat.Resid) sekä talouslaskentasovelluksen 
muuttujat (esimerkiksi tvm.n, tvm.pmt ja tvm.fv).

1. Valitse solu, jonka haluat linkittää muuttujaan.

2. Valitse työkalurivin kohta .

Näytölle avautuu VarLink-valikko.

3. Selaa muuttujan nimen kohdalle painamalla kohdassa Link To 

(Linkitä)  painikkeita £ ja ¤.

4. Paina Enter-painiketta.

Muuttujan arvo näkyy solussa.

Nimiristiriitojen välttäminen
Lyhyet TI-Nspire™-muuttujanimet voivat olla ristiriidassa taulukon 
solujen nimien kanssa, esimerkiksi A1, tai sarakkeiden tunnusten kanssa, 
esimerkiksi A. Jos syötät nimen, joka voisi olla ristiriidassa taulukon 
kaavan kanssa, Listat & Taulukot -sovellus pyytää selvennystä.
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Voit välttää ristiriitoja taulukon kaavoissa usealla eri tavalla:

• Älä luo muuttujanimiä, jotka ovat muodoltaan samanlaisia kuin 
solun tai sarakkeen nimi (esimerkiksi A ja A1). Eräs tapa on käyttää 
muuttujanimiä, joissa on kaksi tai useampia kirjaimia, esimerkiksi 
AC2.

• Kun viittaat muuttujaan, jonka nimi voisi olla ristiriitainen solun 
nimen kanssa (esim. A1), lisää muuttujan nimen eteen heittomerkki 
('A1).

Kun viittaat sarakkeeseen (esimerkiksi A), merkitse sarakkeen 
tunnuskirjaimen perään sulkupari (A[]) estääksesi ristiriidan 
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yksikirjaimisen muuttujanimen A kanssa.Esimerkkejä

Huomaa:  Joissakin esimerkeissä Listat & Taulukot -sovellus ei 
välttämättä avaa mahdollisesta muuttujan nimiristiriidasta ilmoittavaa 
Conflict Detected (Ristiriita havaittu) -valintaikkunaa. Toisaalta 
valintaikkuna voi tulla näkyviin, vaikka olisit käyttänyt heittomerkkiä tai 
sulkeita ristiriidan välttämiseksi.

Datarivien ja -sarakkeiden käsittely

Rivin tai sarakkeen valitseminen

Siirry sarakkeen yläosaan ja paina painiketta £. (Voit myös 
napsauttaa sarakkeen viitekirjainta.) 
– tai –
Siirry rivin vasemmanpuoleiseen soluun ja paina painiketta ¡. (Voit 
myös napsauttaa rivin viitenumeroa.)

Rivin tai sarakkeen koon muuttaminen
1. Vie osoitin sen rivin tai sarakkeen rajalle, jonka kokoa haluat 

muuttaa.

Osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi.

Kun viittauksen 
kohde on:

Käytä tätä 
syntaksia: Huomautuksia

Jaettu muuttuja A1. 'A1 Heittomerkki estää mahdollisen 
ristiriidan taulukon solun A1 kanssa.

Taulukon solu 
sarakkeessa A, 
rivillä 1.

A[1] Tämä syntaksi viittaa aina taulukon 
soluun välttäen mahdollisen 
ristiriidan muuttujan A1 kanssa.

Nykyisen taulukon 
sarake A.

A[] Sulut estävät mahdollisen ristiriidan 
muuttujan A kanssa.

Jaettu muuttuja 
myvar.

myvar Erikoissyntaksia ei tarvita, koska 
tämä nimi ei ole ristiriidassa solun tai 
sarakkeen viittauksen kanssa.
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2. Siirrä rajaa vetämällä.

Tyhjän rivin tai sarakkeen lisääminen
1. Valitse sarake tai rivi, johon haluat lisätä uudet tiedot.

2. Valitse Insert (Lisää) -valikosta joko Row (Rivi) tai Column (Sarake).

– Jos lisäät rivin, sen alapuolella olevat rivit siirtyvät alaspäin 
luoden tilaa uudelle riville.

– Jos lisäät sarakkeen, sen oikealla puolella olevat sarakkeet 
siirtyvät oikealle luoden tilaa uudelle sarakkeelle.

Huomaa: Jos muut solut sisältävät kaavoja, joissa on suhteellisia 
viittauksia siirrettyyn riviin tai sarakkeeseen, nämä viittaukset muuttuvat 
vastaavasti.

Kokonaisten rivien tai sarakkeiden poistaminen
Voit poistaa rivin, sarakkeen, riviryhmän tai sarakeryhmän. Kun poistat 
rivin tai sarakkeen, jäljelle jäävät rivit tai sarakkeet siirtyvät ylöspäin tai 
vasemmalle täyttäen muodostuvan aukon.

1. Valitse poistettava sarake tai rivi.
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2. Jos poistat useamman kuin yhden rivin tai sarakkeen, valitse lisärivit 
tai -sarakkeet vetämällä.

3. Paina Delete (poista)- tai Backspace (askelpalautin)-painiketta.

Valitut rivit tai sarakkeet poistuvat.

Huomaa: Jos muut solut sisältävät kaavoja, jotka viittaavat poistettuun 
riviin tai sarakkeeseen, nämä solut näyttävät virheen. Suhteelliset 
viittaukset soluihin, joiden paikat ovat muuttuneet poiston vuoksi, 
muuttuvat vastaavasti.

Rivien tai sarakkeiden kopioiminen
1. Valitse kopioitava sarake tai rivi.
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2. Jos kopioit useamman kuin yhden rivin tai sarakkeen, valitse lisärivit 
tai -sarakkeet vetämällä.
– tai –
Pidä Shift-painiketta alhaalla ja valitse lisärivit tai -sarakkeet 
painikkeella £, ¤, ¡ tai ¢.

3. (Windows®) Kopioi valitut kohteet painamalla painikkeita Ctrl+C.

4. (Macintosh®) Kopioi valitut kohteet painamalla painikkeita “+C.

Valitut rivit tai sarakkeet kopioituvat leikepöydälle.

5. Siirry siihen rivin tai sarakkeen soluun, johon haluat lisätä kopioidut 
kohteet.

6. (Windows®) Liitä valinta painamalla painikkeita Ctrl+V.

7. (Macintosh®) Liitä valinta painamalla painikkeita “+V.

Kopioitu rivi tai sarake liitetään paikalleen, ja se korvaa aikaisemman 
sisällön.

Huomaa: Jos kopioit nimetyn sarakkeen, sen nimi poistuu 
liittämisen yhteydessä muuttujaristiriidan välttämiseksi.

Sarakkeen siirtäminen
1. Valitse siirrettävä sarake.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Move Column (Siirrä 
sarake). Näytölle avautuu lisäysrivi.

3. Sijoita lisäysrivi sarakkeen uuteen paikkaan painikkeella ¡ tai ¢  tai 
siirtämällä hiiren kohdistinta ja paina lopuksi Enter-painiketta.
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Huomaa: Suhteelliset viittaukset soluihin, joiden paikkaan siirto 
vaikuttaa, muuttuvat vastaavasti.

Sarakkeen tietojen tyhjentäminen
Clear Data (Tyhjennä tiedot) -komennolla voit poistaa tiedot valituista 
sarakkeista. Clear Data (Tyhjennä tiedot) ei poista saraketta eikä 
sarakkeen listanimeä tai sarakkeessa olevaa kaavaa.

Tietojen tyhjentämisen jälkeen Lists & Spreadsheet laskee uudelleen 
valittujen sarakkeiden kaavat. Näin ollen Clear Data (Tyhjennä tiedot) -
komento on hyödyllinen uuden datasarjan kaappaamiseen toisesta 
sovelluksesta tai uuden satunnaisluvuista koostuvan sarakkeen 
selektiiviseen luomiseen.
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1. Valitse tyhjennettävä sarake tai sarakkeet.

Tässä esimerkissä on valittu sarakkeet A:sta E:hen.

2. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Clear Data (Tyhjennä tiedot).

Huomaa: Jos uudelleenlaskettu kaava tuottaa saman datan kuin 
aikaisemminkin, kuten tämän esimerkin sarakkeessa D, voi näyttää 
siltä, että Clear Data (Tyhjennä tiedot) -komento ei ole onnistunut.
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Tietojen lajittelu
You can sort a selected area of the spreadsheet in ascending or 
descending order. Kun lajittelu siirtää tietoja ylös- tai alaspäin 
lajitteluperusteen sarakkeessa, myös muiden sarakkeiden vastaavat 
tiedot siirtyvät ylös- tai alaspäin. Näin kaikki rivit säilyvät ennallaan.

Huomaa: Lajittelu perustuu numeroarvoihin. Jos valitset 
lajitteluperusteeksi tekstiä sisältävän sarakkeen, tulos voi olla 
virheellinen.

Sarakkeen sisältämän solualueen lajittelu
1. Valitse solualue.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Sort (Lajittele).

3. Valitse tässä esimerkissä lajittelumenetelmäksi Descending 
(Laskeva) ja napsauta OK.
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Suorakulmaisen alueen lajittelu
1. Valitse solualue.

2. Avaa näytölle Sort (Lajittele) -valintaikkuna valitsemalla Actions 
(Toiminnot) -valikon kohta Sort (Lajittele).

3. Valitse sarake a lajitteluperusteeksi tässä esimerkissä. Voit valita vain 
valitulla alueella olevan sarakkeen.
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4. Valitse tässä esimerkissä lajittelumenetelmäksi Descending 
(Laskeva) ja napsauta OK.

Kokonaisten sarakkeiden lajittelu
1. Valitse lajiteltava sarakealue.
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2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Sort (Lajittele).

3. Valitse sarake a lajitteluperusteeksi tässä esimerkissä.

4. Valitse tässä esimerkissä lajittelumenetelmäksi Descending 
(Laskeva) ja napsauta OK.

Datasarakkeiden luominen
Voit luoda arvoja sisältävän sarakkeen toisen sarakkeen perusteella. Voit 
myös luoda sarakkeen monenlaisiin sekventiaalisiin tietoihin perustuen.

Kun syötät kaavan sarakkeen otsikkoriville, Listat & Taulukot -sovellus 
tietää, että haluat käyttää kaavaa kaikkiin sarakkeen soluihin eikä 
ainoastaan yhteen soluun.
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À Muuttujaan perustuva sarakekaava

Á Toiseen sarakkeeseen perustuva sarakekaava

Â Sarakekaava, joka luo sekvenssin

Huomaa:

• Jos luot dataa sarakkeeseen, joka sisältää jo yhden tai useampia 
soluarvoja, Listat & Taulukot -sovellus pyytää vahvistusta ennen 
entisten arvojen korvaamista. Jos jatkat toimenpidettä, kaikki 
sarakkeen entiset arvot poistuvat.

• Jos muokkaat manuaalisesti solua tietoja sisältävässä sarakkeessa, 
Listat & Taulukot -sovellus pyytää vahvistusta ennen tietojen 
korvaamista. Jos jatkat toimenpidettä, tiedot poistuvat koko 
sarakkeesta.

Sarakearvojen luominen toisen sarakkeen perusteella
1. Valitse sen sarakkeen otsikkosolu (toinen solu ylhäältä), johon haluat 

syöttää sarakekaavan.

2. Syötä = ja sen perään lauseke ja paina lopuksi Enter-painiketta. 
Merkitse kaavaan sisältyvät sarakkeiden kirjaimet sulkujen ([]) 
sisään. Esimerkki: kirjoita =A[]^2 , kun haluat luoda arvosarakkeen, 
jossa jokainen solu on sarakkeen A vastaavan solun neliö.

Listat & Taulukot -sovellus näyttää kaavan otsikkorivillä ja täyttää 
sarakkeen tuloksilla.

À Á Â
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Satunnaislukujen listan luominen
1. Valitse sen sarakkeen otsikko, johon haluat luoda satunnaislukujen 

listan.

2. Kirjoita = ja sen perään satunnaisluvut luova lauseke. Voit syöttää 
lausekkeen Katalogin avulla sen sijaan, että kirjoitat merkit.

RandInt(1,6,20)

Tässä esimerkissä sarakkeeseen sijoitetaan 20 
satunnaiskokonaislukua. 

3. Luo (laske uudelleen) uusi satunnaislukujen sarja:

• (Windows®) Paina painikkeita Ctrl+R.

• (Macintosh®) Paina painikkeita “+R.

Numerosekvenssin luominen
1. Valitse jokin solu sarakkeesta, johon haluat luoda sekvenssin.

2. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Generate Sequence (Luo 
sekvenssi).

Listat & Taulukot -sovellus avaa näytölle valintaikkunan, jossa voit 
määrittää sekvenssin.

3. Luo sekvenssi syöttämällä kaava, jota sovelletaan sarakkeen arvoihin. 
Kirjoita sekvenssin vaatimat alkunumerot. u0 on sekvenssin 
ensimmäinen, u1 on toinen ja u2 on kolmas numero.
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4. Type a maximum value for the sequence, if you want to specify a 
maximum.

5. Type a maximum number of values to be generated, if you want to 
specify a maximum.

6. Valitse OK.

Listat & Taulukot -sovellus näyttää kaavan otsikkorivillä ja täyttää 
sarakkeen tuloksilla.

Huomaa: Voit halutessasi syöttää sekvenssin kaavan suoraan sarakkeen 
otsikkosoluun.

Esimerkki: syötä =seqn(u(n-1)+u(n-2),{2,5},7,100), kun haluat luoda 
Fibonacci-sarjan, jossa kahtena ensimmäisenä numerona käytetään 
lukuja 2 ja 5. Tämä sekvenssi pysähtyy maksimiarvoon 100 tai enintään 
seitsemään arvoon riippuen siitä, kumpi esiintyy ensiksi.
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7. Kirjoita kaava otsikkosoluun ja paina lopuksi Enter-painiketta. 
Esimerkki: syötä =seqn(u(n-1)+u(n-2){2,5}), kun haluat käyttää 
lukuja 2 ja 5 kahtena ensimmäisenä numerona.

Taulukkodatan luominen ja jakaminen listoina
Voit määrittää sarakkeen samantyyppistä tietoa sisältävien elementtien 
nimettynä listana. Määritettyäsi listan voit linkittää sen nykyiseen 
tehtävään Kuvaajat & Geometria-, Laskin- tai Data & Tilastot -
sovelluksesta ja muista Listat & Taulukot -sovelluksen kohdista.

Huomaa: Listat & Taulukot -sovellus pystyy näyttämään enintään 2500 
elementtiä yhdessä listassa.

Sharing a spreadsheet column as a list variable
You share a column of data by naming it as a list variable. 

Huomaa: Älä määritä muuttujia, joilla on sama nimi kuin 
tilastoanalyyseissä käytettävillä muuttujilla. Joissakin tapauksissa tästä 
voi olla seurauksena virhetilanne.

Tilastoanalyysissä käytettävät muuttujanimet on esitetty TI-Nspire™-
sovellusten käsikirjassa, kohdassa stat.results.

Menetelmä 1
1. Napsauta jaettavan sarakkeen nimisolua (ylhäällä olevaa valkoista 

solua).
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2. Kirjoita jaettavan listan nimi. Anna nimeksi esimerkiksi leveys.

3. Paina Enter-painiketta.

Menetelmä 2
1. Napsauta jaettavan sarakkeen otsikkosolua (toista solua ylhäältä 

lukien).

2. Napsauta työkalurivin kuvaketta  ja napsauta Store Var 
(Tallenna muuttuja) -painiketta.

Kaavan soluun lisätään lauseke, jossa var on listanimen paikanpitäjä.
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3. Kirjoita kirjainten “var” tilalle jaetun listan nimi. Anna nimeksi 
esimerkiksi leveys. 

Otsikkosolu sisältää nyt lausekkeen, joka on samanlainen kuin 
leveys:=.

4. Lisää kaava lausekkeen loppuun. Esimerkiksi leveys:=E[]*3.

5. Paina Enter-painiketta.

Sarake on nyt käytettävissä listamuuttujana muissa TI-Nspire™-
sovelluksissa.

Huomaa:

• Jos määrittämäsi niminen muuttuja on jo olemassa nykyisessä 
tehtävässä, Listat & Taulukot -sovellus näyttää virheilmoituksen.
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• Koska lista ei voi sisältää tyhjiä elementtejä, tyhjät solut saavat 
automaattisesti arvon nolla.

You can refer to a specific element in a named list from the Calculator 
application. Use the list name and the element’s position within the list. 
In a list named Heights, for example, refer to the first element as 
Heights[1]. The expression Heights[2] refers to the second element, and 
so on.

Linkittäminen olemassa olevaan listamuuttujaan 
Linkittämällä Listat & Taulukot -sovelluksen sarakkeen olemassa olevaan 
listaan voit helposti tarkastella ja muokata listan arvoja. Lista voi olla 
mikä tahansa jaettu lista nykyisessä tehtävässä, ja se voidaan määrittää 
Kuvaajat & Geometria- tai Laskin-sovelluksessa tai missä tahansa Listat & 
Taulukot -sovelluksen kohdassa.

Linkitettyäsi sarakkeen listaan Listat & Taulukot -sovellus näyttää 
automaattisesti muutokset, jotka teet listaan muissa TI-Nspire™ CAS -
sovelluksissa.

1. Napsauta muuttujaan linkitettävän sarakkeen otsikkosolua (toista 
solua ylhäältä).

2. Napsauta työkalurivin kuvaketta  ja napsauta Store Var 
(Tallenna muuttuja) -painiketta.

3. Kirjoita merkki = ja sen perään heittomerkki ja listan nimi. Anna 
nimeksi esimerkiksi ='leveys.

Huomaa: Ole varovainen, jos luot linkin järjestelmän muuttujaan. Tämä 
voisi estää järjestelmän päivittämästä muuttujaa. Järjestelmän muuttujia 
ovat ans ja tilastolaskujen tulokset (esimerkiksi stat.results, stat.RegEqn ja 
stat.Resid).

4. Paina Enter-painiketta.

Elementtilista näkyy sarakkeessa.

Elementin lisääminen listaan
Kun lisäät elementin listaan, muut elementit siirtyvät alaspäin luoden 
tilaa lisätylle elementille. Jos esimerkiksi lisäät elementin paikkaan L1[2], 
aikaisemmin paikassa L1[2] ollut elementti siirtyy alaspäin, jolloin siitä 
tulee L1[3]. Seuraavat elementit siirtyvät vastaavasti listan loppuun 
saakka.

Alaspäin siirtyminen vaikuttaa vain listaksi määritettyyn sarakkeeseen. Se 
ei vaikuta muihin sarakkeisiin.

1. Valitse Insert (Lisää) -valikon kohta Insert Cell (Lisää solu).
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Elementin poistaminen listasta
Kun poistat elementin listasta, muut elementit siirtyvät ylöspäin täyttäen 
syntyneen aukon. Jos esimerkiksi poistat elementin L1[3], aikaisemmin 
paikassa L1[4] ollut elementti siirtyy ylöspäin, jolloin siitä tulee L1[3]. 
Seuraavat elementit siirtyvät vastaavasti listan loppuun saakka.

Ylöspäin siirtyminen vaikuttaa vain valittuun sarakkeeseen.

1. Hae näkyviin solun kontekstivalikko:

• (Windows®) Napsauta solua hiiren oikealla painikkeella.

• (Macintosh®) Pidä Ctrl-painike alhaalla ja napsauta solua.

2. Valitse Delete Cell (Poista solu).

Huomaa: Jos tyhjennät solun sisällön painamalla Delete (poista)- tai 
Backspace (askelpalautin) -painiketta sen sijaan, että poistaisit 
listaelementin, elementti saa arvon 0 (nolla). Muut listaelementit eivät 
siirry.

Kuvaajien piirtäminen taulukon tiedoista
Quick Graph (Pikakuvaaja) -toiminnon avulla voit helposti luoda 
pistekuvaajan yhden sarakkeen sisältämistä tiedoista tai sirontakuvaajan 
kahden vierekkäisen sarakkeen tiedoista. Toiminto esittää tiedot 
kuvaajana Data & Tilastot -sovelluksen avulla.

Sirontakuvaajan luominen:

1. Anna kummallekin sarakkeelle nimi määrittääksesi ne listoiksi.

2. Valitse kumpikin sarake.



Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö 227

3. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Quick Graph (Pikakuvaaja).

Sivulle lisätään Data & Tilastot -työalue, jolla piirretyt tiedot näkyvät. 
Vasemmanpuoleinen lista on esitetty x-akselilla ja toinen lista y-
akselilla.

4. (Valinnainen) Voit analysoida ja parantaa kuvaajan näyttöä Data & 
Tilastot -sovelluksen toimintojen avulla.

Huomaa: Kuvaajien analysointi ja tutkiminen on kuvattu kohdassa 
Data & Tilastot -sovelluksen käyttö.
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Tietojen kaappaaminen Kuvaajat & Geometria -
sovelluksesta
Voit kaapata objektien tietoja Kuvaajat & Geometria -sovelluksesta Listat 
& Taulukot -sovelluksen avulla. Tämä toiminto on käyttökelpoinen 
esimerkiksi, kun haluat seurata kolmion alassa tapahtuvia muutoksia 
muuttaessasi sen sivun pituutta.

Voit valita manuaalisen tai automaattisen kaappauksen:

• Manuaalisessa kaappauksessa jokaisen dataelementin kaappaus 
käynnistetään seuraavalla painikeyhdistelmällä:

(Windows®) Ctrl + .

(Macintosh®) “+ .

• Automaattisessa kaappauksessa jokaisen data-arvon kaappaus 
laukaistaan automaattisesti, kun siirrät tai animoit kohteen Kuvaajat 
& Geometria -sovelluksessa.

Datan kaappaaminen manuaalisesti
1. Valitse jokin solu sarakkeesta, johon haluat kaapata arvot.

Huomaa: Kaapatut arvot korvaavat sarakkeen arvot.

2. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Data Capture (Datan 
kaappaus) ja sen jälkeen Manual Data Capture (Manuaalinen 
datan kaappaus).

Kaappauslauseke lisätään otsikkosoluun, jossa var on kaapattavan 
muuttujan nimen paikanpitäjä.
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3. Korvaa kirjaimet “var” Kuvaajat & Geometria -sovelluksesta 
kaapattavan muuttujan nimellä. Anna nimeksi esimerkiksi ala.

Otsikkosolu sisältää nyt samanlaisen lausekkeen kuin 
=capture(ala,0).

Huomaa: Argumentti “0” ilmaisee Listat & Taulukot -sovellukselle, 
että haluat laukaista jokaisen kaappauksen manuaalisesti.

4. Paina Enter-painiketta.

5. Kuvaajat & Geometria -sovelluksen avulla voit muuttaa objektia, 
jonka määritteen (tässä esimerkissä pinta-ala) kaappaat.

6. Aina, kun olet valmis kaappaamaan nykyisen arvon pinta-alalle:
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• (Windows®) Pidä Ctrl-painike alhaalla ja paina . (pisteen 
painike). Näppäimistössä, jossa on Alt Gr -painike, voit pitää Alt 
Gr -painiketta alhaalla ja painaa Tab-painiketta.

• (Macintosh®) Pidä “-painike alhaalla ja paina . (pisteen 
painike).

Nykyinen alan arvo lisätään listan loppuun listaelementiksi.

Datan kaappaaminen automaattisesti
1. Valitse jokin solu sarakkeesta, johon haluat kaapata arvot.

Huomaa: Kaapatut arvot korvaavat sarakkeen arvot.

2. Valitse Data (Tiedot) -valikon kohta Data Capture (Datan 
kaappaus) ja sen jälkeen Automated Data Capture 
(Automaattinen datan kaappaus).

Kaappauslauseke lisätään otsikkosoluun, jossa var on kaapattavan 
muuttujan nimen paikanpitäjä.

3. Korvaa kirjaimet “var” kaapattavan muuttujan nimellä. Anna 
nimeksi esimerkiksi objpathX. Vaihtoehtoisesti voit valita muuttujan 
nimen Variables (Muuttujat) -valikosta.

Otsikkosolu sisältää nyt lausekkeen, joka on samanlainen kuin 
=capture(‘objpathX,1).
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Huomaa: Argumentti “1” ilmaisee Listat & Taulukot -sovellukselle, 
että haluat muuttujan muutoksen laukaisevan kaappaukset.

4. Paina Enter-painiketta.

5. Kun olet valmis aloittamaan objpathX:n arvojen kaappaamisen, 
aloita objektin siirtäminen tai käynnistä kaappauksen laukaiseva 
animaatio Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa.

Kaapatut arvot lisätään listaelementiksi Listat & Taulukot -
sovelluksessa olevan listan loppuun.

Funktiotaulukoiden luominen
Listat & Taulukot -sovelluksessa voit luoda taulukon funktion arvoista 
mille tahansa nykyisessä tehtävässä määritetylle funktiolle. Voit asettaa 
taulukon parametrit ja jopa muokata funktion määritelmää poistumatta 
Listat & Taulukot -sovelluksesta.
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Funktiotaulukoiden näyttäminen ja piilottaminen
Aina, kun Listat & Taulukot -sovellus on aktiivinen sovellus, voit vaihtaa 
normaalin Listat & Taulukot -sovelluksen näkymän ja funktiotaulukon 
näkymän välillä.

(Windows®) Vaihda näkymää painikkeilla Ctrl+T.

(Macintosh®) Vaihda näkymää painikkeilla “+T.

À

Á
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À Listat & Taulukot -sovelluksen näkymä

Á Funktiotaulukon näkymä

Funktiotaulukon laatiminen
1. Varmista, että olet määrittänyt vähintään yhden funktion Kuvaajat & 

Geometria-, Laskin- tai Data & Tilastot -sovellukseen. Lisätietoja 
löytyy kohdasta Kuvaajat & Geometria -sovelluksen käyttö.

2. Vaihda funktiotaulukon näkymään:

• (Windows®) Paina Listat & Taulukot -sovelluksessa painikkeita 
Ctrl+T.

• (Macintosh®) Paina Listat & Taulukot -sovelluksessa painikkeita 
“+T.

Funktiotaulukon näkymä avautuu näytölle sisältäen pienen ruudun, 
jossa mahdolliset funktiot on esitetty.

Huomaa: Jos näkyvissä on jokin entinen funktio, siirry tyhjään 
sarakkeeseen painamalla ¢.

3. Valitse funktio, jolle haluat luoda taulukon.

Oletusarvoisesti taulukko luodaan käyttäen aloitusarvoa 0, 
askelarvoa 1 ja riippumattomien ja riippuvien muuttujien 
automaattista asetusta.
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Funktiotaulukon lisääminen Kuvaajat & Geometria -
sovelluksesta
Kun funktiotaulukko lisätään Kuvaajat & Geometria -sovelluksesta, 
ohjelma luo automaattisesti Listat & Taulukot -sovelluksen "instanssin", 
ellei yhtään ole luotu nykyiselle sivulle. Funktiotaulukon näkymä 
avautuu, ja ohjelma luo automaattisesti taulukon Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen aktiivisista funktioista.

1. Valitse Kuvaajat & Geometria -sovelluksesta funktiot, joista haluat 
luoda taulukon.

2. Valitse View (Näytä) -valikon kohta Add Function Table (Lisää 
funktiotaulukko).

Funktiotaulukon arvojen tarkastelu

Voit tarkastella taulukon arvoja painamalla £ tai ¤.



Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö 235

Kun liikut taulukossa, Listat & Taulukot -sovellus luo funktion arvot 
riippumattoman muuttujan perusteella (näkyy vasemmanpuoleisessa 
sarakkeessa). Kun taulukkoa selataan nollasta (0) ylöspäin, näkyviin 
tulevat riippumattoman muuttujan negatiiviset arvot.

Funktion muokkaaminen
Sen lisäksi, että voit käyttää muita sovelluksia, esimerkiksi Laskin-
sovellusta ja Kuvaajat & Geometria -sovellusta, voit muokata funktion 
määritelmää funktiotaulukossa. Tekemäsi muutokset tapahtuvat 
automaattisesti muissa sovelluksissa.

1. Kaksoisnapsauta funktion lauseketta.

2. Lausekkeeseen ilmestyy kohdistin.

3. Muokkaa lauseketta ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.

4. Funktion taulukko päivittyy, ja myös Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen funktion kuvaaja päivittyy.

Funktiotaulukon asetusten muuttaminen
Kaikissa funktiotaulukoissa käytetään alkuasetuksia, joiden ansiosta 
arvojen selaaminen on helppoa. Voit halutessasi asettaa Table Start 
(Taulukon alku)- ja Table Step (Taulukon askel) -arvot manuaalisesti ja 
voit halutessasi syöttää manuaalisesti riippumattoman ja/tai riippuvan 
muuttujan arvot.

1. Valitse Function Table (Funktiotaulukko) -valikon kohta Edit 
Function Table (Muokkaa funktiotaulukkoa).
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2. Muuta asetusta syöttämällä arvo tai napsauttamalla riippumattoman 
tai riippuvan muuttujan ruutua.

If you select Ask instead of Auto for a variable, you can enter a value 
manually when you select a cell. Auto populates the table starting at 
table start and displays an independent and dependent value for 
each step.

Sarakkeen poistaminen funktiotaulukosta
1. Napsauta funktion nimeä tai lauseketta (kahdella ylimmällä rivillä).

2. Paina Delete (poista)- tai Backspace (askelpalautin)-painiketta.

Taulukkodatan käyttö tilastoanalyysissä
Listat & Taulukot -sovelluksessa käytetään ohjattuja toimintoja, jotka 
helpottavat tilastoanalyysien suorittamista taulukon sarakkeiden 
tiedoista. You specify the location of the data, and Lists & Spreadsheet 
stores the results in two columns: one for the result names, and one for 
the corresponding values.

Kuvaajien piirtäminen tilastotiedoista
Joissakin tilastojen ohjatuissa toiminnoissa on valintaruutu Draw (Piirrä). 
Oletusarvoisesti ruutua ei ole valittu. Kun lisäät ruutuun valintamerkin, 
ohjelma luo sivulle Data & Tilastot -sovelluksen työalueen ja piirtää 
tulokset tälle työalueelle.

Huomaa: Valintaruutu tulee näkyviin vain, jos valitset otsikkosolun 
(toinen solu ylhäältä) ennen analyysin aloittamista. 



Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö 237

Draw (Piirrä) -valintaruutu 
ohjatussa toiminnossa z Test 
(z-testi).
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Tilastolliset laskutoimitukset

Tilastollisten laskutoimitusten suorittaminen
Oletetaan, että haluat sovittaa lineaarista regressiomallia y=mx+b 
seuraaviin kahteen listaan:

1. Valitse otsikko-/kaavasolu (toinen solu ylhäältä) sarakkeesta A.
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2. Valitse Statistics (Tilastot) valikon kohta Stat Calculation 
(Tilastolliset laskut) ja valitse regressiomalli napsauttamalla Linear 
Regression (mx+b) (Lineaarinen regressio).

Näytölle avautuu ohjattu toiminto, jonka ikkuna sisältää kentät 
argumenttien syöttöä varten. Koska valitsit solun etukäteen, kohdan 
X List (X-lista) kenttä on valmiiksi täytetty.

3. Paina painiketta Tab ja siirry näin Y List -ruutuun tai valitse nimetty 
lista napsauttamalla valikon avaavaa nuolta.

4. Kirjoita b[] määrittääksesi arvot sarakkeeseen B Y List (Y-lista) -
arvoksi.

5. Jos haluat tallentaa regressioyhtälön johonkin tiettyyn muuttujaan, 
paina painiketta Tab ja kirjoita muuttujan nimi kohtaan Save 
RegEqn To (Tallenna RegYht paikkaan).

6. Siirry painikkeella Tab ruutuun 1st Result (1. tulos).

7. Kirjoita c[] ensimmäisen tulossarakkeen saraketunnukseksi.



240 Listat & Taulukot -sovelluksen käyttö

8. Valitse OK.

Listat & Taulukot -sovellus lisää kaksi saraketta: toinen sisältää 
tulosten nimet ja toinen niitä vastaavat arvot.

Huomaa: Tulokset on linkitetty lähdedataan. Jos esimerkiksi muutat 
arvoa sarakkeessa A, regressioyhtälö päivittyy automaattisesti.

Kun tilastotuloksissa käytetään järjestelmän muuttujaa, Listat & Taulukot 
-sovellus käyttää vakiomuotoista muuttujanimeä, jonka arvoa se lisää 
automaattisesti jokaisella laskentakerralla. Voit käyttää muuttujiksi 
tallennettuja tilastoanalyysin tuloksia muista TI-Nspire™-sovelluksista 
käsin Var-valikon avulla. 

Listat & Taulukot -sovellus tallentaa tilastotulokset käyttäen 
muuttujaryhmän nimeä, jonka tunnus on stat.nnn, jossa nnn on tuloksen 
nimi (esimerkiksi stat.RegEqn ja stat.Resid). Vakionimien käyttö 
muuttujien niminä helpottaa tilastomuuttujien myöhempää 
tunnistamista ja käyttöä. Voit muokata otsikkosolussa olevaa kaavaa, jos 
haluat käyttää mukautettua muuttujaryhmää vakionimen sijaan.

Seuraavan kaavan avulla voit tallentaa tulokset muuttujaryhmään 
MystatsB.

=LinRegMx(a[],b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.

Myöhemmin voit tarkastella tuloksia syöttämällä Laskin-sovellukseen tai 
johonkin toiseen Listat & Taulut -sovelluksen sarakkeeseen seuraavan 
lausekkeen:

MystatsB.results
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Huomaa: Jos määrität mukautetun muuttujanimen, merkitse nimi 
muistiin. Tällä tavoin estät odottamattoman toiminnan, kun tarvitset 
viitata siihen myöhemmin.

Tuetut tilastolliset laskutoimitukset
Stat Calculations (Tilastolliset laskut) -valikosta voit valita seuraavassa 
kuvatut laskutoimitukset. Syötteiden ja tulosten täydellinen kuvaus on 
esitetty funktion nimen kohdalla (merkitty sulkeisiin) TI-Nspire™-
sovellusten käsikirjassa.

Yhden muuttujan tilastot (OneVar)
Yhden muuttujan tilastojen laskutoimituksissa analysoidaan dataa, joka 
sisältää yhden mitatun muuttujan. Tällä analyysimenetelmällä 
käsitellyistä datasarjoista saadaan seuraavat tilastotiedot:

• otoksen keskiarvo, 

• datan summa, 

• datan neliösumma, 

• otoksen keskihajonta, s

• perusjoukon keskihajonta, s

• otoksen koko, n

• X-min

• ensimmäinen neljännes, Q1

• mediaani

• kolmas neljännes, Q3

• X-max

• toiseen potenssiin korotettujen hajontojen summa, SSx = 

Jokainen elementti kohdassa freqlist on jokaisen kohdassa Xlistname 
olevan vastaavan datapisteen esiintymisfrekvenssi. freqlist-elementtien 
on oltava kokonaislukuja > 0.

Kahden muuttujan tilastot (TwoVar)
Kahden muuttujan tilastojen laskutoimituksissa analysoidaan datapareja. 
Lista 1 on riippumaton muuttuja. Lista 2 on riippuva muuttuja. Tällä 
analyysimenetelmällä käsitellyistä datasarjoista saadaan seuraavat 
tilastotiedot:

x

Σx

Σx2

x

x

x

x

Σ x x–( )2
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Jokaisesta listasta:

• otoksen keskiarvo,  tai 

• datan summa,  tai 

• datan neliösumma,  tai 

• otoksen keskihajonta, sx = sn-1x tai sy = sn-1y

• perusjoukon keskihajonta, sx = snx tai sy = sny

• X-min tai Y-min

• ensimmäinen neljännes, Q1X tai Q1Y

• mediaani

• kolmas neljännes, Q3X tai Q3Y

• X-max tai Y-max

• toiseen potenssiin korotettujen hajontojen summa, SSx = 

 tai SSy = 

Lisätiedot:

• jokaisen datasarjan otoksen koko, n

•

• korrelaatiokerroin, r

Jokainen elementti kohdassa freqlist on jokaisen kohdassa (List1,List2) 
olevan dataparin esiintymisfrekvenssi.

Lineaarinen regressio (mx+b) (LinRegMx)
Linear Regression (mx+b) (Lineaarinen regressio) sovittaa dataan 
malliyhtälöä y=ax+b käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää. Se 
näyttää m:n (kulmakerroin) ja b :n (y-leikkaus) arvot.

Lineaarinen regressio (a+bx) (LinRegBx)
Linear Regression (a+bx) (Lineaarinen regressio) sovittaa dataan 
malliyhtälöä y=a+bx käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää. Se 

näyttää a:n (y-leikkaus), b :n (kulmakerroin), r2:n ja r:n arvot.

Mediaani-mediaani-suoran regressio (MedMed)
Mediaani-Mediaani suoran regressio sovittaa dataan malliyhtälöä 
y=ax+b käyttämällä mediaani-mediaani-suoran (resistentti suora) 
menetelmää ja laskien yhteenvetopisteet x1, y1, x2, y2, x3 ja y3. 
Mediaani-Mediaanisuora näyttää a :n (kulmakerroin) ja b :n (y-leikkaus) 
arvot.

x y

Σx Σy

Σx2 Σy2

Σ x x–( )2 Σ y y–( )2

Σxy
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2. asteen regressio (QuadReg)
QuadReg (2. asteen regressio) sovittaa dataan toisen asteen 

polynomifunktiota y=ax2+bx+c. Se näyttää a:n, b:n, c:n ja R2:n arvot. 
Kolmessa datapisteessä yhtälö on polynominen; neljässä tai useammassa 
se on polynominen regressio. Tarvitaan vähintään kolme datapistettä.

3. asteen regressio (CubicReg)
CubicRegression (3. asteen regressio) sovittaa dataan kolmannen 

asteen polynomifunktiota y=ax3+bx2+cx+d. Se näyttää a:n, b:n, c:n, d:n 

ja R2:n arvot. Neljässä pisteessä yhtälö on polynominen; viidessä tai 
useammassa se on polynominen regressio. Tarvitaan vähintään neljä 
pistettä.

4. asteen regressio (QuartReg)
Quartic Regression (4. asteen regressio) sovittaa dataan neljännen 

asteen polynomifunktiota y=ax4+bx3+cx2+dx+e. Se näyttää a:n, b:n, c:n, 

d:n, e:n ja R2:n arvot. Viidessä pisteessä yhtälö on polynominen; 
kuudessa tai useammassa se on polynominen regressio. Tarvitaan 
vähintään viisi pistettä.

Potenssiregressio (PwrReg)
Power Regression (Potenssiregressio) sovittaa dataan malliyhtälöä 

y=axb käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää ja transformoituja 

arvoja ln(x) ja ln(y). Se näyttää a:n, b:n, r2:n ja r:n arvot.

Eksponentiaalinen regressio (ExpReg)
Exponential Regression (Eksponentiaalinen regressio) sovittaa dataan 

malliyhtälöä y=abx käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää ja 

transformoituja arvoja x ja ln(y). Se näyttää a:n, b:n, r2:n ja r:n arvot.

Logaritminen regressio (LogReg)
Logarithmic Regression (Logaritminen regressio) sovittaa dataan 
malliyhtälöä y=a+b ln(x) käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää 

ja transformoituja arvoja ln(x) ja y. Se näyttää a:n, b:n, r2:n ja r:n arvot. 

Siniregressio (SinReg)
Sinusoidal Regression (Siniregressio) sovittaa dataan malliyhtälöä 
y=a sin(bx+c)+d käyttäen iteratiivista pienimmän neliösumman 
menetelmää. Se näyttää a:n, b:n, c:n ja d:n arvot. Tarvitaan vähintään 
neljä datapistettä. Tarvitaan vähintään kaksi datapistettä per jakso, jotta 
vältetään virheelliset frekvenssiarviot.

Huomaa: SinReg:n tulos on aina radiaaneja riippumatta Radiaani/Aste-
tilan asetuksesta. 
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Logistinen regressio (d=0) (Logistic)

Logistic Regression (Logistinen regressio) (d=0) sovittaa dataan 

malliyhtälöä y=c/(1+a…eLbx) käyttäen iteratiivista pienimmän neliösumman 
menetelmää. Se näyttää a:n, b:n ja c:n arvot.

Logistinen regressio (dƒ0) (LogisticD)

Logistinen (dƒ0) regressio sovittaa dataan malliyhtälöä 

y=c/(1+a…e(Lbx))+d käyttäen iteratiivista pienimmän neliösumman 
menetelmää. Se näyttää a:n, b:n, c:n ja d:n arvot.

Moninkertainen lineaarinen regressio (MultReg)
Multiple Linear Regression (Moninkertainen lineaarinen regressio) 
laskee listan Y moninkertaisen lineaarisen regression listoista X1, X2, …, 
X10.

Huomaa: Moninkertaiselle lineaariselle regressiolle ei ole 
piirtotoimintoa.
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Jakaumat
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Calculating distributions
Suppose you want to fit the Normal Pdf distribution model to the 
following two lists: 

1. Select the header/formula cell (second cell from the top) in column 
A. 

2. On the Statistics menu, select Distributions, and select Normal Pdf to 
choose the Distribution model. 

A wizard opens, giving you a labeled box to type each argument. 
You can type values, or select them from the drop down selection 
list. 

3. Täydennä argumentit liikkuen ruudusta toiseen Tab-painikkeen 
avulla.
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4. Click the Draw check box, to see the distribution plotted in Data & 
Statistics. 

Note: The Draw option is not available for all distributions.

5. Select OK. 

Lists & Spreadsheet inserts two columns: one containing the names 
of the results, and one containing the corresponding values. The 
results are plotted in Data & Statistics. 

Note: The results are linked to the source data. For example, you can 
change a value in column A, and the equation updates automatically. 

Tuetut jakaumafunktiot
Voit sisällyttää jakaumafunktioita soluihin samalla tavalla kuin 
syöttäessäsi merkkejä tai voit lisätä jakauman kaavasoluun. Kun määrität 
jakaumafunktion kaavasoluun, sinun on määritettävä x:n arvot sisältävä 
lista (sarake). Jakauma laskee tuloksen listan jokaiselle x:n arvolle. 

Huomaa: Piirtotoimintoa tukevissa jakaumafunktioissa (normPDF, 
t PDF, c2 Pdf ja Ü Pdf) toiminto on käytettävissä vain, jos syötät 
jakaumafunktion kaavasoluun.
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Listat & Taulukot -sovellus sisältää seuraavassa kuvatut jakaumatyypit. 
Näiden funktioiden täydelliset tiedot löytyvät TI-Nspire™-sovellusten 
käsikirjasta  funktion nimen kohdalta (merkitty sulkeisiin).

Normaali Pdf (normPdf)
Normal Pdf (Normaali Pdf) laskee normaalijakauman 
pistetodennäköisyysfunktion (pdf) määritetyllä x:n arvolla. Oletusarvot 
ovat keskiarvo m=0 ja keskihajonta s=1. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) 
on:

Tämän jakauman avulla määritetään tietyn arvon esiintymisen 
todennäköisyys normaalijakaumassa. Piirtotoiminto on käytettävissä, kun 
Normaali PDF:ää käytetään kaavasolusta.

Kun käytät jakaumia kaavasolusta, sinun on valittava kelvollinen lista 
pudotusvalikosta, jotta tulokset eivät ole vääriä. Jos käytät jakaumaa 
kaavasolusta, sinun on määritettävä jokin luku x:n arvoksi. Jakauma 
laskee todennäköisyyden, jolla määrittämäsi arvo esiintyy.

Normaali Cdf (normCdf)
Normal Cdf (Normaali Cdf) laskee normaalijakauman todennäköisyyden 
alarajan ja ylärajan välillä annetulla keskiarvolla, m (oletusarvo=0), sekä 
keskihajonnalla, s (oletusarvo=1).

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää minkä tahansa ala- ja ylärajan 
välillä olevan arvon esiintymisen todennäköisyys normaalijakaumassa. 
Toimenpide vastaa alan määrittämistä rajojen välissä olevan määritetyn 
normaalikäyrän alueelta.

Normaali käänteinen (invNorm)
Inverse Normal (Normaali käänteinen) laskee käänteisen 
kumulatiivisen normaalijakaumafunktion tietylle alalle 
normaalijakaumakäyrän alapuolelta, jolle on määritetty keskiarvo, m, ja 
keskihajonta , s. 

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää datan x:n arvo alueella 0 - 
x<1, kun persentiili  tunnetaan.

t Pdf() (tPdf())
t Pdf laskee pistetodennäköisyysfunktion (pdf) t--jakaumalle tietyllä x:n 
arvolla. df:n (vapausaste) on oltava > 0. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) 
on:

f x( ) 1
2πσ

--------------e
x μ–( )2

2σ2
-------------------–

–

σ 0>,=
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Tämän jakauman avulla voidaan määrittää arvon 
esiintymistodennäköisyys, kun perusjoukon keskihajontaa ei tunneta ja 
otoksen koko on pieni.

t Cdf (tCdf())
t Cdf laskee Studentin t-todennäköisyysjakauman alarajan ja ylärajan 
välillä annetulla vapausasteella df.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää arvon 
esiintymistodennäköisyys ala- ja ylärajan rajaamalla välillä 
normaalijakauman funktiolle, kun perusjoukon keskihajonta ei ole 
tunnettu.

Käänteinen t (invt())
Inverse t (Käänteinen t) laskee käänteisen kumulatiivisen t--jakauman 
todennäköisyysfunktion, joka on määritetty vapausasteella, df, tietylle 
käyrän alapuoliselle alueelle.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää datan 
esiintymistodennäköisyys alueella 0 - x<1. Tätä funktiota käytetään, kun 
perusjoukon keskiarvoa ja/tai perusjoukon keskihajontaa ei tiedetä.

c2 Pdf 

c2 Pdf laskee pistetodennäköisyysfunktion (pdf) c2 (chi-neliö) -
jakaumalle tietyllä x:n arvolla. df:n (vapausaste) on oltava kokonaisluku 
> 0. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) on:

This distribution is useful in determining the probability of the 

occurrence of a given value from a population with a c2 distribution. The 

draw option is available when c2 Pdf is invoked from a formula cell.

c2 Cdf 

c2 Cdf laskee c2 (chi-neliö) -jakauman todennäköisyyden alarajan ja 
ylärajan välillä annetulla vapauasteella df .

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää arvon 
esiintymistodennäköisyys sellaisen perusjoukon määrättyjen rajojen 

sisällä, jossa on  c2-jakauma.

f x( ) Γ df 1+( )/2[ ]
Γ df 2⁄( )

---------------------------------= 1 x2/df+( )
df 1+( )/2–

πdf
----------------------------------------------

f x( ) 1
Γ df 2⁄( )
-------------------- 1/2( )df/2xdf 2 1–⁄ e x/2– x 0≥,=
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Û Pdf 
Ü Pdf laskee pistetodennäköisyysfunktion (pdf) Ü-jakaumalle määrätyllä 
x:n arvolla. osoittajan df :n (vapausaste) ja nimittäjän df :n on oltava 
kokonaislukuja > 0. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) on:

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää todennäköisyys, että kahdella 
otoksella on sama varianssi.

Û Cdf 
Ü Cdf laskee Ü-jakauman todennäköisyyden alarajan ja ylärajan välillä 
määrätylle osoittajan df:lle (vapausasteet) ja nimittäjän df:lle.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää todennäköisyys, jolla yksi 
havainto on alarajan ja ylärajan välisellä alueella.

Binominen Pdf (binomPdf())
Binomial Pdf (Binominen Pdf) laskee satunnaismuuttujan x 
todennäköisyyden diskreetille binomiselle jakaumalle määritetyllä 
toistojen määrällä (numtrials) ja onnistumistodennäköisyydellä (p) 
kussakin kokeessa. x voi olla kokonaisluku tai kokonaislukujen lista. 
0p1 on oltava tosi. numtrials on oltava kokonaisluku > 0. Jos et määritä 
x:n arvoa, tuloksena saadaan todennäköisyyksien lista 0 - numtrials. 
Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) on:

jossa n = numtrials (kokeiden lkm)

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää joko onnistumiseen tai 
epäonnistumiseen päättyvän kokeen onnistumistodennäköisyys kokeessa 
n. Voit käyttää tätä jakaumaa esimerkiksi ennustaessasi todennäköisyyttä 
saada kruuna kolikon 5. heitolla.

Binominen Cdf (binomCdf())
Binomial Cdf (Binominen Cdf) laskee satunnaismuuttujan  
kumulatiivisen todennäköisyyden diskreetille binomiselle jakaumalle 
annetulla toistojen määrällä n ja onnistumistodennäköisyydellä p 
kussakin kokeessa.

jossa n = osoittajan vapausasteet 
d = nimittäjän vapausasteet

f x( ) Γ n d+( )/2[ ]
Γ n/2( )Γ d/2( )
---------------------------------- n

d
---⎝ ⎠
⎛ ⎞ n/2

xn/2 1– 1 nx/d+( ) n d+( )/2– x 0≥,=

f x( ) n
x⎝ ⎠
⎛ ⎞ px 1 p–( )n x– x, 0,1,...,n= =
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x voi olla reaaliluku tai reaalilukujen lista. 0p1 on oltava tosi. numtrials 
on oltava kokonaisluku > 0. Jos et määritä x:n arvoa, tuloksena saadaan 
kumulatiivisten todennäköisyyksien lista.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää onnistumistodennäköisyys 
yhdessä kokeessa ennen kaikkien kokeiden suorittamista. Esimerkiksi, jos 
kruuna voittaa kolikonheitossa, ja aiot heittää kolikkoa 10 kertaa, tämä 
jakauma ennustaisi, että saat kruunan vähintään kerran 10 heitolla.

Poissonin Pdf (poissPdf())
Poisson Pdf (Poissonin Pdf) laskee satunnaismuuttujan x 
todennäköisyyden diskreetille Poisson-jakaumalle määritetyllä 
keskiarvolla m, jonka on oltava reaaliluku > 0. x voi olla kokonaisluku tai 
kokonaislukujen lista. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) on: 

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää todennäköisyys, jolla saadaan 
tietty määrä onnistumisia ennen kokeen aloittamista. Voit käyttää tätä 
laskutoimitusta esimerkiksi ennustaessasi kruunojen määrän, kun 
kolikkoa heitetään 8 kertaa.

poissoncdf (poissCdf())
poissoncdf laskee satunnaismuuttujan kumulatiivisen todennäköisyyden 
diskreetille Poisson-jakaumalle tietyllä keskiarvolla l.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää todennäköisyys, jolla tietty 
määrä onnistumisia tulee kokeen ylä- ja alarajojen välillä. Voit käyttää 
tätä laskutoimitusta esimerkiksi ennustaessasi, kuinka monta kertaa 3. ja 
8. kolikonheiton välillä tulee kruuna.

geometpdf (geomPdf())
geometpdf( laskee satunnaismuuttujan x eli sen kokeen 
järjestysnumeron, jossa ensimmäinen onnistuminen esiintyy, 
todennäköisyyden diskreetille geometriselle jakaumalle määritetyllä 
onnistumistodennäköisyyllä p. 0p1 on oltava tosi. x voi olla 
kokonaisluku tai kokonaislukujen lista. Pistetodennäköisyysfunktio (pdf) 
on:

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää todennäköisin kokeiden 
lukumäärä ennen onnistumista. Voit käyttää tätä laskutoimitusta 
esimerkiksi ennustaessasi, kuinka monta kertaa kolikkoa on heitettävä 
ennen kuin tulee kruuna.

f x( ) e μ– μx x!⁄ x, 0,1,2,...= =

f x( ) p 1 p–( )x 1– x, 1,2,...= =
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geometcdf (geomCdf())
geometcdf laskee kumulatiivisen geometrisen todennäköisyyden 
alarajalta ylärajalle annetulla onnistumistodennäköisyydellä p.

Tämän jakauman avulla voidaan määrittää välillä 1 ja n olevien kokeiden 
aikana esiintyvän ensimmäisen onnistumisen todennäköisyys. Voit 
käyttää tätä laskutoimitusta esimerkiksi ennustaessasi todennäköisyyttä, 
että klaava tulee heitoilla numero 1, 2, 3, ..., n.
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Luottamusvälit

Tuetut luottamusvälit
Listat & Taulukot -sovellus sisältää seuraavassa kuvatut 
luottamusvälityypit. Näiden funktioiden täydelliset tiedot löytyvät 
TI-Nspire™-sovellusten käsikirjasta  funktion nimen kohdalta (merkitty 
sulkeisiin).

z-väli (zInterval)
z Interval (z-väli) (yhden otoksen z-luottamusväli) laskee luottamusvälin 
tuntemattomalle perusjoukon keskiarvolle, m, kun perusjoukon 
keskihajonta, s, tunnetaan. Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän 
määrittämästä luottamustasosta.

Tämän testin avulla voidaan määrittää perusjoukon keskiarvoa 
ympäröivä väli. Tällä tavoin voit määrittää, miten kaukana perusjoukon 
keskiarvosta otoksen keskiarvo voi olla, ennen kuin se osoittaa 
merkittävää poikkeamaa.

Tällä testillä voit määrittää, miten kaukana perusjoukon keskiarvosta 
otoksen keskiarvo voi olla ennen kuin se osoittaa merkittävää 
poikkeamaa.
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t-väli (tInterval)
t Interval (t-väli) (yhden otoksen t-luottamusväli) laskee luottamusvälin 
tuntemattomalle perusjoukon keskiarvolle, m, kun perusjoukon 
keskihajontaa, s, ei tunneta. Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän 
määrittämästä luottamustasosta.

Tämän testin avulla voidaan tutkia, sisältääkö johonkin luottamustasoon 
liittyvä luottamusväli hypoteesissa määritetyn arvon. Samoin kuin z-välin 
avulla, myös tällä testillä voit määrittää, miten kaukana perusjoukon 
keskiarvosta otoksen keskiarvo voi olla, ennen kuin se osoittaa 
merkittävää poikkeamaa, kun perusjoukon keskiarvoa ei tunneta.

2 otoksen z-väli (zInterval_2Samp)
2-Sample z Interval (2 otoksen z-väli) (kahden otoksen z-luottamusväli) 
laskee luottamusvälin  kahden perusjoukon keskiarvon  (m1Nm2) väliselle 
erolle, kun kumpikin perusjoukon keskihajonta  (s1 ja  s2) tunnetaan. 
Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän määrittämästä 
luottamustasosta.

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko kahden samasta 
perusjoukosta olevan otoksen keskiarvon välillä tilastollista merkitystä. 
Tämän testin avulla voidaan määrittää esimerkiksi, onko saman koulun 
naispuolisten opiskelijoiden keskimääräisen SAT-tuloksen ja 
miespuolisten opiskelijoiden keskimääräisen SAT-tuloksen välillä 
tilastollista merkittävyyttä.

2 otoksen t-väli (tInterval_2Samp)
2-Sample t Interval (2 otoksen z-väli) (kahden otoksen t-luottamusväli) 
laskee luottamusvälin kahden perusjoukon keskiarvon (m1Nm2) väliselle 
erolle, kun kumpaakaan perusjoukon keskihajontaa  (s1 ja  s2) ei 
tunneta. Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän määrittämästä 
luottamustasosta.

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko kahden samasta 
perusjoukosta olevan otoksen keskiarvon välillä tilastollista merkitystä. 
Sitä käytetään 2 otoksen z-luottamusvälin sijaan tilanteissa, joissa 
perusjoukko on liian suuri mitattavaksi keskihajonnan määrittämistä 
varten.

1-Prop z-väli (zInterval_1Prop)
1-Prop z Interval (1 osuuden z-väli) (yhden osuuden z-luottamusväli) 
laskee luottamusvälin tuntemattomalle onnistumisten osuudelle. 
Syötearvoina annetaan onnistumisten määrä otoksessa x ja havaintojen 
määrä otoksessa n. Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän 
määrittämästä luottamustasosta.
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Tämän testin avulla voidaan määrittää tietyn onnistumisten määrän 
todennäköisyys, jota voidaan odottaa tietyssä kokeiden määrässä. 
Kasinon tutkijat voisivat esimerkiksi käyttää tätä testiä tutkiessaan, 
osoittavatko havainnot maksuista yhteen kolikkokoneeseen 
yhdenmukaista maksukertojen määrää.

2 osuuden z-väli (zInterval_2Prop)
2-Prop z Interval (2 osuuden z-väli) (kahden osuuden z-luottamusväli) 
laskee luottamusvälin kahden perusjoukon (p1-p2) onnistumisen 
osuuksien väliselle erolle. Syötearvoina annetaan onnistumisten määrä 
kummassakin otoksessa (x1 ja x2) sekä havaintojen määrä kummassakin 
otoksessa (n1 ja n2). Laskettu luottamusväli riippuu käyttäjän 
määrittämästä luottamustasosta.

Tämän testin avulla voidaan määrittää, eroavatko kaksi onnistumisten 
määrää toisistaan jonkin muun seikan kuin näytteenottovirheen ja 
keskihajonnan vuoksi. Uhkapeluri esimerkiksi voisi käyttää tätä testiä 
määrittääkseen, onko pitkällä aikavälillä edullista pelata yhtä peliä tai 
konetta verrattuna jonkin toisen pelin tai koneen pelaamiseen.

Lineaarinen Reg t -välit (LinRegtIntervals)
Linear Reg t Intervals (Lineaarinen Reg t -välit) laskee lineaarisen 
regression T-luottamusvälin kulmakertoimelle b. Jos luottamusväli 
sisältää nollan (0), tämä on riittävä osoitus siitä, että datassa esiintyy 
lineaarinen suhde.

Moninkertaiset regressiovälit (MultRegIntervals)
Laskee moninkertaisen regression ennusteen luottamusvälin lasketulle 
y:lle sekä luottamuksen y:lle.
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Tilastotestit

Tuetut tilastolliset testit
Listat & Taulukot -sovellus sisältää seuraavassa kuvatut hypoteesien 
testit. Näiden funktioiden täydelliset tiedot löytyvät TI-Nspire™-
sovellusten käsikirjasta  funktion nimen kohdalta (merkitty sulkeisiin).

Joissakin tilastojen ohjatuissa toiminnoissa on valintaruutu Draw 
(Piirrä). Oletusarvoisesti ruutua ei ole valittu. Kun lisäät ruutuun 
valintamerkin, ohjelma luo sivulle Data & Tilastot -sovelluksen 
työalueen ja piirtää tulokset tälle työalueelle.

Z-testi (zTest)
Z-Test (Z-testi) (yhden otoksen z-testi) testaa hypoteesia yhden 
tuntemattoman perusjoukon keskiarvoon, m, kun perusjoukon 
keskihajonta, s, tunnetaan. Se testaa nollahypoteesia  H0: m=m0 johonkin 
seuraavista:

• Ha: mƒm0 (m:ƒm0)

• Ha: m<m0 (m:<m0)

• Ha: m>m0 (m:>m0)
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Tätä testiä käytetään suurille perusjoukoille, joilla on normaalijakauma. 
Keskihajonta on tunnettava. 

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko otoksen keskiarvon ja 
perusjoukon keskiarvon välinen ero tilastollisesti merkittävä, kun 
perusjoukon todellinen hajonta tiedetään.

t-testi (tTest)
T-Test (T-testi) (yhden otoksen t-testi) testaa hypoteesia yhden 
tuntemattoman perusjoukon keskiarvoon, m, kun perusjoukon 
keskihajontaa, s, ei tunneta. Se testaa nollahypoteesia H0: m=m0 johonkin 
seuraavista:

• Ha: mƒm0 (m:ƒm0)

• Ha: m<m0 (m:<m0)

• Ha: m>m0 (m:>m0)

Tämä testi on samanlainen kuin z-testi, mutta sitä käytetään, kun 
perusjoukko on pieni ja normaalisti jakautunut. Tätä testiä käytetään 
useammin kuin z-testiä, koska tilastoissa esiintyy useammin pienen 
otoksen perusjoukkoja kuin suuria perusjoukkoja.

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko kahdella normaalijakauman 
perusjoukolla samat keskiarvot, tai kun tarvitaan määrittää, eroaako 
otoksen keskiarvo huomattavasti perusjoukon keskiarvosta, ja kun 
perusjoukon keskihajontaa ei tunneta.

2 otoksen Z-testi (zTest_2Samp)
2-SampZTest (kahden otoksen z-testi) testaa kahden perusjoukon  (m1 ja 
m2) keskiarvojen samanlaisuutta riippumattomiin otoksiin perustuen, kun 
kummankin perusjoukon keskihajonnat (s1 ja s2) tunnetaan. 
Nollahypoteesia  H0: m1=m2 testataan johonkin seuraavista:

• Ha: m1ƒm2 (m1:ƒm2)

• Ha: m1<m2 (m1:<m2)

• Ha: m1>m2 (m1:>m2)

2-SamptTest (tTest_2Samp)
2-SampTTest (kahden otoksen t-testi) testaa kahden perusjoukon (m1 ja 
m2) keskiarvojen samanlaisuutta riippumattomiin otoksiin perustuen, kun 
kummankaan perusjoukon keskihajontaa (s1 tai s2) ei tunneta. 
Nollahypoteesia  H0: m1=m2 testataan johonkin seuraavista:

• Ha: m1ƒm2 (m1:ƒm2)
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• Ha: m1<m2 (m1:<m2)

• Ha: m1>m2 (m1:>m2)

1-PropZTest (zTest_1Prop)
1-PropZTest (yhden osuuden z-testi) testaa tuntemattomien 
onnistumisten osuutta (prop). Syötearvoina annetaan onnistumisten 
määrä otoksessa x ja havaintojen määrä otoksessa n. 1-PropZTest testaa 
nollahypoteesia H0: prop=p0 johonkin seuraavista:

• Ha: propƒp0 (prop:ƒp0)

• Ha: prop<p0 (prop:<p0)

• Ha: prop>p0 (prop:>p0)

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko otoksessa havaitun 
onnistumisen todennäköisyys merkittävästi erilainen kuin perusjoukon 
todennäköisyys tai johtuuko se näytteenottovirheestä, poikkeamasta vai 
muista tekijöistä.

2-PropZTest (zTest_2Prop)
2-PropZTest (kahden osuuden z-testi) suorittaa testin vertaillakseen 
onnistumisten (p1 ja  p2) osuutta kahdesta perusjoukosta. Syötearvoina 
annetaan onnistumisten määrä kummassakin otoksessa (x1 ja  x2) 
havaintojen määrä kummassakin otoksessa (n1 ja  n2). 2-PropZTest testaa 
nollahypoteesia H0: p1=p2 (poolatun otoksen osuuden Ç avulla) johonkin 
seuraavista:

• Ha: p1ƒp2 (p1:ƒp2)

• Ha: p1<p2 (p1:<p2)

• Ha: p1>p2 (p1:>p2)

Tämän testin avulla voidaan määrittää, onko kahdessa otoksessa 
havaittu onnistumistodennäköisyys samanlainen.

c2GOF-testi 

c2GOF-testi (Chi-neliö yhteensopivuuden aste) suorittaa testin, jolla 
varmistetaan, että otoksen data on perusjoukosta, joka vastaa tiettyä 

jakaumaa. c2 GOF voi esimerkiksi varmistaa, että otoksen data on 
normaalijakaumasta.
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c2-testi

c2-testi (chi-neliö-testi) laskee chi-neliötestin kaksisuuntaisen taulukon 
arvojen toisiinsa liittymisestä määritetyssä Observed-matriisissa. 
Kaksisuuntaisen taulukon nollahypoteesi H0 on: rivin muuttujat ja 

sarakkeen muuttujat eivät liity toisiinsa. Vaihtoehtoinen hypoteesi on: 
muuttujat liittyvät toisiinsa.

2-SampÛ-testi
2-SampÜTest (kahden otoksen Ü-testi) suorittaa Ü-testin, jolla vertaillaan 
kahden normaaliperusjoukon keskihajontoja (s1 ja s2). Perusjoukon 
keskiarvoja ja keskihajontoja ei tunneta. 2-SampÜ-testi, jossa käytetään 

otosten varianssien Sx12/Sx22 suhdetta, testaa nollahypoteesia  H0: s1=s2 
johonkin seuraavista:

• Ha: s1ƒs2 (s1:ƒs2)

• Ha: s1<s2 (s1:<s2)

• Ha: s1>s2 (s1:>s2)

Seuraavassa on esitetty 2-SampÜ-testin määritelmä.

2-SampÜ-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille .

2-SampÜ-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille .

Sx1, Sx2 = Otoksen keskihajonta, jolla on  ja  

vapausasteet df, vastaavassa järjestyksessä.

F = F-tilastollinen =  

df(x, , ) = Fpdf( ), jossa vapausasteet df, , ja 

p = raportoitu p-arvo

n1 1– n2 1–

Sx1
Sx2
---------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

n1 1– n2 1– n1 1– n2 1–

σ1 σ2>

p f
F

α

∫ x n1 1 n2 1–,–,( )dx=

σ1 σ2<

p f
0

F

∫ x n1 1 n2 1–,–,( )dx=
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2-SampÜ-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille s1 ƒ s2. Rajojen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

jossa: [Lbnd,Ubnd] = ala- ja ylärajat

Ü--tilastoa käytetään rajana, joka tuottaa pienimmän integraalin. Jäljelle 
jäävä raja valitaan siten, että saavutetaan edellisen integraalin 
samanlaisuussuhde.

LinRegTTest

LinRegTTest (lineaarisen regression t -testi) laskee lineaarisen regression 
määrätystä datasta ja t-testin kulmakertoimen b arvosta sekä 
korrelaatiokertoimen r yhtälölle y=a+bx. Se testaa nollahypoteesia  
H0: b=0 (vastaavasti, r=0) johonkin seuraavista:

• Ha: bƒ0 ja  rƒ0 (b  &  r:Äƒ0)

• Ha: b<0 ja  r<0 (b  &  r:<0)

• Ha: b>0 ja  r>0 (b  &  r:>0)

Moninkertaiset regressiotestit (MultRegTests)
Moninkertaisen lineaarisen regression t-testi laskee lineaarisen 
regression tietystä datasta ja antaa F-testin tilastot lineaarisuudelle.

Moninkertaisten regressioiden testien (MultRegTests) kuvaukset löytyvät 
TI-Nspire™-sovellusten käsikirjasta.

ANOVA
ANOVA (one-way ANalysis Of VAriance) computes a one-way analysis of 
variance for comparing the means of two to 20 populations. Näiden 
keskiarvojen vertailussa käytettävä ANOVA-menetelmä sisältää 
otosdatan vaihtelun analysoinnin. Nollahypoteesia  H0: m1=m2=...=mk 
testataan vaihtoehtoiseen hypoteesiin  Ha: kaikki m1...mk  eivät ole yhtä 
suuria.

ANOVA-testi on menetelmä, jolla määritetään, onko ryhmien välillä 
merkittävä ero verrattuna kunkin ryhmän sisällä esiintyvään eroon. 

p
2
--- f x n1 1 n2 1–,–,( ) xd

0

Lbnd

∫ f x n1 1 n2 1–,–,( ) xd
Ubnd

∞

∫= =
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Tämän testin avulla voidaan määrittää, ilmaiseeko datan vaihtelu 
otosten välillä tilastollisesti merkittävää jonkin muun tekijän vaikutusta 
kuin itsensä datasarjojen sisällä olevan vaihtelun vaikutusta. Esimerkki: 
kuljetusyhtiön pakkauslaatikoiden hankkija haluaa arvioida kolmea eri 
pakkauslaatikon valmistajaa. Hän hankkii näytelaatikot kaikilta kolmelta 
toimittajalta. ANOVA:n avulla hän voi määrittää, ovatko näyteryhmien 
väliset erot merkittäviä verrattuna kunkin näyteryhmän sisällä esiintyviin 
eroihin.

2-suuntainen ANOVA (ANOVA2way)
ANOVA 2-way laskee kaksisuuntaisen varianssianalyysin 2-20 
perusjoukon keskiarvojen vertaamiseksi. Tulosten yhteenveto tallentuu 
stat.results-muuttujaan.

Kaksisuuntainen ANOVA-varianssianalyysi tutkii kahden 
riippumattoman muuttujan vaikutuksia ja auttaa määrittämään, 
toimivatko ne vuorovaikutuksessa riippuvan muuttujan kanssa. (Toisin 
sanoen, jos kaksi riippumatonta muuttujaa toimivat vuorovaikutuksessa, 
niiden yhdistetty vaikutus voi olla suurempi tai pienempi kuin 
jommankumman riippumattoman muuttujan vaikutus yhteensä.) 

Tämän testin avulla voidaan arvioida ANOVA-analyysin kaltaisia eroja, 
mutta tässä testissä on lisätty jokin muu potentiaalinen vaikutus. Jos 
jatkamme ANOVA-laatikkoesimerkkiä, kaksisuuntaisella ANOVA-testillä 
voitaisiin tutkia pakkauslaatikon materiaalin vaikutusta havaittuihin 
eroihin.

Vaihtoehtoisen hypoteesin (Äƒ < >) valitseminen
Useimmat hypoteesien testaukseen tarkoitetut johdettujen tilastojen 
editorit pyytävät valitsemaan yhden kolmesta vaihtoehtoisesta 
hypoteesista.

• Ensimmäinen on vaihtoehtoinen hypoteesi ƒ, esimerkiksi mƒm0 Z--
testissä.

• Toinen on vaihtoehtoinen hypoteesi <, esimerkiksi m1<m2 
2-SampTTest-testissä.

• Kolmas on vaihtoehtoinen hypoteesi >, esimerkiksi p1>p2 
2-PropZTest-testissä.

Valitse vaihtoehtoinen hypoteesi viemällä kohdistin sopivan vaihtoehdon 
kohdalle ja paina sen jälkeen ·.

Piirtotoiminto
Draw (Piirto) määrittää, voidaanko testituloksista piirtää kuvaaja. Jos 
lisäät valintamerkin ruutuun, sivu jakautuu kahteen osaan, ja testin käyrä 
ja varjostus piirtyvät ikkunaan.
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Poolatun toiminnon valitseminen
Pooled (Poolattu)  (vain 2-SampTTest ja 2-SampTInt) määrittää, 
poolataanko varianssit laskutoimitusta varten.

• Valitse No (Ei), jos et halua poolata variansseja. Perusjoukon 
varianssit voivat olla erilaisia.

• Valitse Yes (Kyllä), jos haluat poolata varianssit. Perusjoukon 
varianssien oletetaan olevan samanlaiset.

Voit valita Pooled (Poolattu) -toiminnon valitsemalla Yes (Kyllä) 
pudotusruudusta.
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Tilastolaskennan syötteiden kuvaukset
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Listat & Taulukot -sovelluksen 
ohjatuissa toiminnoissa käytetyt syötteet.

Syöte Kuvaus

m0 Testattavan perusjoukon keskiarvon hypoteesiarvo.

s Tunnettu perusjoukon keskihajonta; arvon on 
oltava reaaliluku > 0.

Lista Testattavan datan sisältävän listan nimi.

Frekvenssilista Listan nimi, joka sisältää Listan sisältämän datan 
frekvenssiarvot. Oletusarvo=1. Kaikkien 
elementtien on oltava kokonaislukuja | 0. 
Frekvenssiarvot voidaan syöttää myös listana 
muodossa {1, 1, 3, 2).

v, Sx, n Yhteenvetotilastot (keskiarvo, keskihajonta ja 
otoksen koko) yhden otoksen testeissä ja 
luottamusväleissä.

s1 Ensimmäisen perusjoukon tunnettu perusjoukon 
keskihajonta kahden otoksen testeissä ja 
luottamusväleissä. Arvon on oltava reaaliluku > 0.

s2 Toisen perusjoukon tunnettu perusjoukon 
keskihajonta kahden otoksen testeissä ja 
luottamusväleissä. Arvon on oltava reaaliluku > 0.

Lista 1, Lista 2 Testattavan datan sisältävien listojen nimet kahden 
otoksen testeissä ja luottamusväleissä. 

Frekvenssi 1 
Frekvenssi 2

Listojen nimet, jotka sisältävät Listan 1 ja Listan 2 
sisältämän datan frekvenssit kahden otoksen 
testeissä ja luottamusväleissä. Oletusarvo=1. 
Kaikkien elementtien on oltava kokonaislukuja | 0.

v1, Sx1, n1, v2, 
Sx2, n2

Yhteenvetotilastot (keskiarvo, keskihajonta ja 
otoksen koko) otokselle 1 ja otokselle 2 kahden 
otoksen testeissä ja luottamusväleissä.

Pooled 
(Poolattu)

Määrittää, poolataanko varianssit laskutoimitusta 
varten vaihtoehdoissa 2-SampTTest ja 2-SampTInt. 
No (Ei) tarkoittaa, että TI-Nspire™ ei poolaa 
variansseja. Yes (Kyllä) tarkoittaa, että TI-Nspire™ 
poolaa varianssit.
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Tietojen vaihtaminen muiden 
tietokoneohjelmistojen kanssa
Voit kopioida taulukkodataa muidenkin kuin TI-Nspire™-sovellusten 
välillä, esimerkiksi TI DataEditorin (sisältyy TI Connect™-ohjelmistoon) ja 
Excel® -taulukkolaskentaohjelmiston välillä.

Voit kopioida esimerkiksi:

p0 Odotettu otoksen osuus testissä 1-PropZTest. Arvon 
on oltava reaaliluku, jotta 0 < p0 < 1.

x Otoksen onnistumisten määrä 
vaihtoehdoissa1-PropZTest ja 1-PropZInt. Arvon on 
oltava kokonaisluku | 0. 

n Otoksen havaintojen määrä vaihtoehdoissa 
1-PropZTest ja 1-PropZInt. Arvon on oltava 
kokonaisluku > 0.

x1 Otoksen onnistumisten määrä vaihtoehdoissa 
2-PropZTest ja 2-PropZInt. Arvon on oltava 
kokonaisluku | 0. 

x2 Otoksen 2 onnistumisten määrä vaihtoehdoissa 
2-PropZTest ja 2-PropZInt. Arvon on oltava 
kokonaisluku | 0.

n1 Otoksen 1 havaintojen määrä vaihtoehdoissa 
2-PropZTest ja 2-PropZInt. Arvon on oltava 
kokonaisluku > 0.

n2 Otoksen 2 havaintojen määrä vaihtoehdoissa 
2-PropZTest ja 2-PropZInt. Arvon on oltava 
kokonaisluku > 0.

C-Level (C-taso) Välille annettujen ohjeiden luottamustaso. Arvon 
on oltava ‚ 0 ja < 100. Jos arvo on ‚ 1, se oletetaan 
prosenttiarvoksi ja jaetaan 100:lla. Oletusarvo=0.95. 

df df (vapausaste) tarkoittaa (otosryhmien lukumäärä) 
- (estimoitujen parametrien lukumäärä valitulle 
jakaumalle + 1).

RegEQ Funktion nimen kehote, johon laskettu 
regressioyhtälö tallennetaan. 

Syöte Kuvaus
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• Yksittäisten solujen arvoja, solualueita tai koko listan 
TI DataEditorista.

• Yksittäisten solujen arvoja (ei peruskaavojen), solualueita tai koko 
sarakkeen Excel® -taulukosta.

• Lukuarvon TI DataEditorista.

• Matriisin arvon TI DataEditorista.

Esimerkki: tietojen kopioiminen TI DataEditorista
1. Avaa TI Connect™ -ohjelmisto.

2. Avaa TI DataEditor.

3. Avaa tarvittaessa tiedosto, joka sisältää kopioitavan luvun, listan tai 
matriisin.

4. Valitse kopioitavat arvot hiirellä vetämällä. Jos haluat kopioida koko 
listan, napsauta listan ylintä solua.

5. Valitse Edit (Muokkaa)> Copy (Kopioi).

6. Napsauta Listat & Taulukot -sovelluksessa solua, johon haluat liittää 
datan.
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Jos olet kopioinut solualueen, solut liitetään siten, että alueen vasen 
yläkulma tulee valitun solun kohdalle. Näiden solujen sisältämä tieto 
korvautuu.

7. Napsauta Edit (Muokkaa) >Paste (Liitä).

Esimerkki: solujen kopioiminen Excel®-taulukosta

Voit kopioida jopa 26 saraketta ja 2500 riviä Excel®-taulukosta.

1. Avaa Excel®-taulukko.
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2. Valitse kopioitavat arvot hiirellä vetämällä. Jos haluat kopioida koko 
sarakkeen, napsauta sarakkeen yläosassa olevaa sarakkeen tunnusta.

Huomaa: Jos valitset epäjatkuvia sarakkeita Excelissä, ne liitetään 
jatkuvina sarakkeina Listat & Taulukot -sovelluksessa.

3. Valitse Edit (Muokkaa)> Copy (Kopioi).

4. Napsauta Listat & Taulukot -sovelluksessa solua, johon haluat liittää 
datan.
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Jos olet kopioinut solualueen, solut liitetään siten, että alueen vasen 
yläkulma tulee valitun solun kohdalle. Näiden solujen sisältämä tieto 
korvautuu.

5. Napsauta Edit (Muokkaa) >Paste (Liitä).
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Data & Tilastot -sovelluksen käyttö

Data & Tilastot -sovellus sisältää seuraavat toiminnot:

• Datasarjojen näyttäminen erilaisilla kuvaajatyypeillä.

• Muuttujien suora käsittely datan suhteiden tutkimista ja 
havainnollistamista varten. Yhdessä sovelluksessa dataan tehdyt 
muutokset tehdään dynaamisesti kaikissa linkitetyissä sovelluksissa.

• Kehityssuunnan ja muiden tilastollisten yhteenvetomenetelmien 
tutkiminen.

• Funktioiden sovittaminen dataan.

• Regressiosuorien luominen sirontakuvaajiin.

• Hypoteesien testien ja tulosten (z- ja t-testit) kuvaajien piirtäminen 
yhteenvetotilastojen määritelmien tai datan perusteella.

Data & Tilastot piirtää numeerisen datan ja merkkijonoista koostuvan 
(kategorisen) datan kuvaajia muuttujista. Voit luoda tällaisia muuttujia 
(joita sanotaan myös listoiksi) Listat & Taulukot- tai Laskin-sovelluksessa. 
Kun tehtävä sisältää listoja, Data & Tilastot -sovelluksen työalueella on 
näkyvissä oletusarvoinen tapauskuvaaja selitysteksteineen. Voit tutkia 
datan ryhmittelyä tämän oletusarvoisen kuvaajan avulla. Napsauttamalla 
esimerkkikuvaajaa näet datan merkinnässä käytetyt muuttujanimet, 
napsauttamalla ja pitämällä kiinni jostakin pisteestä näet 
yhteenvetotiedot ja vetämällä jotain pistettä näet, miten pisteet on 
ryhmitelty.

Kun akselille lisätään muuttuja, tapauskuvaajan pisteet siirtyvät oikeille 
kohdilleen valitun listan sisältämien arvojen mukaisesti. Lopullisessa 
kohdassaan pisteet näkyvät datatyyppien oletusarvoisessa kuvaajassa.
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Windows: 

À Listat & Taulukot -sovellus (lista sisältää muuttujien datan)

Á Data & Tilastot -sovelluksen työkaluvalikko (näkyy, kun Data & 
Tilastot -työalue on aktiivinen)

Â X- ja Y-akselin muuttujien lisäysalueet

Ã Tapauskuvaajan yhteenvetotiedot (taulukon rivin tiedot)

Ä Esimerkkikuvaajassa näkyy oletusarvoisesti ensimmäisen kategorisen 
listan nimi. Voit vaihtaa tätä muuttujaa napsauttamalla.

Å Esimerkki Data & Tilastot -sovelluksen työalueesta (oletusarvoisesti 
näkyvissä on selitystekstissä mainitun muuttujan tapauskuvaaja)

Æ Tehtävän/sivun numero

Työkaluvalikko 
Data & Tilastot -sovelluksen työkaluvalikko sisältää työkalut, joiden 
avulla voit piirtää datan kuvaajia ja tutkia niitä, muokata datan 
esitystapoja käyttämällä erilaisia kuvaajia sekä suorittaa tilastoanalyysejä 
ja piirtää niiden kuvaajia. 

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu jokaisen työkalun tehtävä Data & 
Tilastot -sovelluksen työalueella. 

À

Ã Æ�

Â

ÄÁ Å
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Työkaluvalikot

Plot Types (Kuvaajatyypit) -valikon työkalut 

 Valikko Työkalun toimintojen kuvaus

Plot type 
(Kuvaajan 
tyyppi)

Tällä painikkeella saat näkyviin erilaiset Data 
& Tilastot -sovelluksen sisältämät 
kuvaajatyypit.

Plot properties 
(Kuvaajan 
ominaisuudet)

Voit määrittää, miten kuvaaja näytetään

Actions 
(Toiminnot)

Voit lisätä/poistaa kohteita työalueelta, 
esimerkiksi siirrettäviä suoria, joiden avulla 
voit sijoittaa datan manuaalisesti, sekä 
regressiokäyriä ja funktioita.

Analyze 
(Analysoi)

Voit analysoida tietoja lisäämällä suoria ja 
funktioita ja tutkimalla regressioita, 
yhteenvetotilastoja ja jäännöksiä. Voit käyttää 
apuna myös Analyze (Analysoi) -valikon 
työkaluja Plot Value (Piirrä arvo), Show 
Normal PDF (Näytä normaali PDF) ja Graph 
Trace (Jäljitä kuvaaja).

Window/Zoom 
(Ikkuna/Zoomaa)

Voit määrittää zoomauskertoimen ikkunalle 
tai voit määrittää vaaka- ja pystyakselin 
minimi- ja maksimiarvot.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Dot Plot (Pistekuvaaja) Piirtää datan pistekuvaajaan. Tämä on 
oletusarvoinen kuvaajatyyppi, kun data 
sisältää yhden numeerisen muuttujan.

Box Plot (Rasiakuvaaja) Näyttää datan rasiakuvaajassa.

Histogram 
(Histogrammi) 

Näyttää datan histogrammina. 
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Plot Properties (Kuvaajan ominaisuudet) -valikon työkalut 

Normal Probability Plot 
(Normaalijakauman 
todennäköisyysku-
vaaja)

Näyttää tiedot normaalijakauman 
todennäköisyyskuvaajana. Tiedot on 
ryhmitelty niiden 
kvartiilia/normaaliarvoja vastaavan z:n 
arvon mukaisesti. Tämä kuvaajatyyppi 
on hyödyllinen tarkistettaessa 
normaaliutta ja määritettäessä 
normaalimallin sopivuutta.

Scatter Plot 
(Sirontakuvaaja)

Näyttää datan sirontakuvaajan 
muodossa. Tämä on oletusarvoinen 
kuvaajatyyppi, kun data sisältää kaksi 
numeerista muuttujaa.

X-Y Line Plot (X-Y-
viivadiagrammi)

Näyttää datan x-y-viivadiagrammina.

Dot Chart (Pistekaavio) Näyttää datan pistekaaviossa. Tämä on 
kategorisen datan oletusarvoinen 
kuvaajatyyppi.

Bar Chart 
(Pylväskaavio)

Näyttää dataan kuuluvien ryhmien 
esiintymät pysty- tai vaakapalkeilla. 

Pie Chart 
(Piirakkakaavio)

Ympyrä, jonka sektorit kuvaavat dataan 
kuuluvien ryhmien esiintymiä. 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Connect Data Points 
(Yhdistä datapisteet)

Piirtää viivan sirontakuvaajan 
jokaisen pisteen välille. Viivat 
yhdistyvät siinä järjestyksessä kuin 
muuttujan tiedot on esitetty vaaka-
akselilla. Tämä on sama kuvaajatyyppi 
kuin X-Y-viivadiagrammi.

Histogram Properties 
(Histogrammin 
ominaisuudet)

Piirtää viivan sirontakuvaajan 
jokaisen pisteen välille. Viivat 
yhdistyvät siinä järjestyksessä kuin 
data syötetään vaaka-akselin 
datasarjaan. Tämä on sama 
kuvaajatyyppi kuin X-Y-
viivadiagrammi.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Count (Lukema) Näyttää datan histogrammissa 
datasarjassa esiintymisen mukaisesti.

Percent (Prosentti) Näyttää tiedot histogrammissa koko 
datasarjan kunkin ryhmän 
prosenttiosuuden mukaisesti.

Density (Tiheys) Näyttää datan histogrammissa 
datatiheyden mukaisesti.

Bins (Lokerot) Näyttää valintaikkunan, josta voit 
asettaa lokeron leveyden ja 
kohdistuksen histogrammiarvot.

Extend Box Plot 
Whiskers/Show Box Plot 
Outliers (Vedä 
rasiakuvaajan janat/Näytä 
rasiakuvaajan vieraat 
havainnot)

Extend Box Plot Whiskers (Vedä 
rasiakuvaajan janat) vetää janat 
datan minimi- ja maksimipisteisiin.

Show Box Plot Outliers (Näytä 
rasiakuvaajan vieraat havainnot) 
lopettaa janat kohtaan 
1.5 * kvartiiliväli ja näyttää vieraat 
havainnot yksittäisinä pisteinä. 

Huomaa: Jos 1,5 * kvartiilivälin 
ulkopuolella ei ole pisteitä, janojen 
muuttumista ei mahdollisesti näy.

Add X Variable Adds a variable to the horizontal axis 
when no variable is assigned.

Remove X Variable (Poista 
X-muuttuja) 

Poistaa vaaka-akselille määritetyn 
muuttujan näytöstä muuttamatta 
pystyakselia.

Add Y Variable Adds a variable to the vertical axis to 
support the plotting of multiple 
variables.

Remove Y Variable (Poista 
Y-muuttuja) 

Vaihtaa pystyakselille määritetyn 
muuttujan näkyviin ja pois näkyvistä 
muuttamatta vaaka-akselia.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Toimintojen työkaluvalikko 

Force Numeric X (Pakota 
numeerinen X)

Käsittelee x-akselin muuttujaa 
numeerisena, vaikka oletusarvona 
olisi kategorinen data 
(merkkijonolista). Kategorisen datan 
merkintä korvautuu numeroidulla 
akselilla. Huomaa: Muuttujan 
pakottaminen numeeriseksi on 
mahdollista vain, kun listassa on 
lukuarvoja.

Force Numeric Y (Pakota 
numeerinen Y)

Käsittelee y-akselin muuttujaa 
numeerisena muuttujana, vaikka 
oletusarvona olisi kategorinen data 
(merkkijonolista). Kategorisen datan 
merkintä korvautuu numeroidulla 
akselilla. 
Huomaa: Muuttujan pakottaminen 
numeeriseksi on mahdollista vain, 
kun listassa on lukuarvoja.

Force Categorical X 
(Pakota kategorinen X)

Käsittelee x-akselin muuttujaa 
kategorisena muuttujana 
(merkkijonolista). Numeerinen akseli 
korvautuu kategorisen datan 
merkinnöillä. 

Force Categorical Y 
(Pakota kategorinen Y)

Asettaa Data & Tilastot -sovelluksen 
käsittelemään y-akselille määritettyä 
numeerista muuttujaa kategorisena 
muuttujana (merkkijonolista). 
Numeerinen akseli korvautuu 
kategorisen datan merkinnöillä.

Clear All (Poista kaikki) Poistaa muuttujien määritykset 
akseleilta. Tällöin voit aloittaa työn 
alusta.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Remove (Poista) Poistaa valitut kohteet työalueelta.

Hide/Show Text 
(Piilota/näytä teksti)

Piilottaa tai näyttää valitun tekstin.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Analyze (Analysoi) -valikon työkalut

Insert Text (Lisää teksti) Lisää työalueelle monirivisen 
tekstiruudun huomautusten 
kirjoittamista varten. Voi muokata, 
siirtää, poistaa ja piilottaa tekstiruutuja 
tai muuttaa niiden kokoa. Huomaa: Voit 
siirtyä tekstiruudun seuraavalle riville 
painikkeilla Alt + Enter.

Insert Slider (Lisää 
liukusäädin)

Lisää liukusäätimen, jonka avulla voit 
muuttaa numeerisen muuttujan arvoa 
dynaamisesti. 

Select all Points (Valitse 
kaikki pisteet) 

Valitsee kaikki pisteet työalueelta.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Remove (Poista) Poistaa valitun siirrettävän suoran, 
regression tai arvon tai funktion 
kuvaajan. 

Add Movable Line (Lisää 
siirrettavä suora)

Lisää suoran, jonka voit sijoittaa 
työalueelle ja jonka paikkaa voit 
vaihtaa. Tätä toimintoa voi käyttää 
manuaalisessa sijoittamisessa.

Lock Intercept at 
Zero/Unlock Movable Line 
Intercept (Lukitse 
leikkauspiste 
nollaan/Vapauta 
siirrettävän suoran 
leikkauspiste)

Lukitsee siirrettävän suoran 
leikkauspisteen nollakohtaan. 
Huomaa: Tämä työkalu on 
käytettävissä vain, kun työalueella 
on siirrettävä suora.

Select all Points (Valitse 
kaikki pisteet)

Valitsee kaikki pisteet työalueelta.

Shade Under Function 
(Varjostus funktion alla)

Voit valita ja varjostaa funktion tai 
jakaumakäyrän alapuolella olevan 
alueen.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Regression (Regressio) Regressio-työkalut suorittavat 
valitun regressiolaskutoimituksen ja 
piirtävät regressiomallin kuvaajan. 
Regressio-työkalu on käytettävissä 
vain sirontakaavioissa tai X-Y-
viivadiagrammeissa.

Show/Hide Linear 
(mx+b) (Näytä/piilota 
lineaarinen)

Laskee piirretystä datasta lineearisen 
regressiosuoran muodossa, mx+b, ja 
näyttää sen.

Show/Hide Linear 
(a+bx) (Näytä/piilota 
lineaarinen)

Laskee piirretystä datasta lineearisen 
regressiosuoran muodossa, a+bx, ja 
näyttää sen.

Show/Hide Median-
Median (Näytä/piilota 
mediaani-mediaani)

Laskee piirretystä datasta mediaani-
mediaani-regressiosuoran ja näyttää 
sen. 

Show/Hide Quadratic 
(Näytä/piilota 2. 
asteen yhtälö)

Laskee piirretystä datasta toisen 
asteen regressiomallin ja näyttää 
sen.

Show/Hide Cubic 
(Näytä/piilota 3. 
asteen yhtälö)

Laskee piirretystä datasta 
kolmannen asteen regressiomallin ja 
näyttää sen.

Show/Hide Quartic 
(Näytä/piilota 4. 
asteen yhtälö)

Laskee piirretystä datasta neljännen 
asteen regressiomallin ja näyttää 
sen.

Show/Hide Power 
(Näytä/piilota 
potenssi)

Laskee piirretystä datasta 
potenssiyhtälön regressiomallin ja 
näyttää sen.

Show/Hide 
Exponential 
(Näytä/piilota 
eksponentiaalinen)

Laskee piirretystä datasta 
eksponentiaalisen regressiomallin ja 
näyttää sen.

Show/Hide 
Logarithmic 
(Näytä/piilota 
logaritminen) 

Laskee piirretystä datasta 
logaritmisen regressiomallin ja 
näyttää sen.

Show/Hide Sinusoidal 
(Näytä/piilota 
sinimuotoinen)

Laskee piirretystä datasta 
sinifunktion regressiomallin ja 
näyttää sen.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Show/Hide Logistic 
(d=0) (Näytä/piilota 
logistinen)

Laskee piirretystä datasta logistisen 
regressiomallin, jossa D=0, ja 
näyttää sen.

Show/Hide Logistic 
(dƒ0) (Näytä/piilota 
logistinen)

Laskee piirretystä datasta logistisen 
regressiomallin, jossa Dƒ0, ja 
näyttää sen.

Residuals (Jäännökset) Jäännöstyökalut näyttävät valitun 
mallin jäännösten tiedot. 

Show/Hide Residual 
Squares (Näytä/piilota 
jäännösneliöt)

Näyttää jäännösten neliöt. Huomaa: 
Tämä työkalu on käytettävissä, kun 
työalueella on siirrettävä suora tai 
regressiosuora.

Show/Hide Residual 
Plot (Näytä/piilota 
jäännöskuvaaja)

Piirtää jäännökset selittävään 
muuttujaan nähden. Jäännös 
tarkoittaa havaitun arvon (datan) ja 
regression tai funktion laskeman 
arvon välistä eroa. Huomaa: Tämä 
työkalu on käytettävissä, kun 
työalueella on sirontakaavio ja yksi 
tai useampia suoria, regressioita tai 
funktioiden kuvaajia.

Plot Value (Piirrä arvo) Voit piirtää akselille kuvaajan 
tilastollisesta arvosta. Esimerkkejä 
arvoista, joita voidaan piirtää, ovat 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta.

Show Normal PDF 
(Näytä normaali PDF)

Piirtää kuvaajan päälle 
normaalijakauman tiheysfunktion 
kuvaajan käyttäen histogrammin 
tietojen keskiarvoa ja keskihajontaa. 
Huomaa: Tämä työkalu on 
käytettävissä, kun saatavilla on 
histogrammi.

Graph Trace 
(Jäljitä kuvaaja)

Voit jäljittää toiminnolla Plot 
Function (Piirrä funktio), Show 
Normal PDF (Näytä normaali PDF) 
luodun kuvaajan, jakaumakäyriä tai 
regressioita.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä
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Window/Zoom (Ikkuna/Zoomaa) -valikon työkalut 

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Window Settings 
(Ikkunan asetukset)

Avaa näytölle Window Settings (Ikkunan 
asetukset) -valintaikkunan, josta voit 
syöttää työalueen ikkunan rajaavat 
arvot. Mahdollisia arvoja ovat akseleiden 
arvot x-min, x-max, y-min ja y-max.

Zoom - Data (Zoomaa - 
Tiedot)

Säätää zoomauskertointa siten, että 
kaikki piirretyt tiedot näkyvät 
työalueella.

Zoom In (Lähennä) Voit lähentää kuvaajaa valitun 
keskipisteen perusteella. Lähentämisen 
zoomauskerroin on noin 2.

Zoom Out (Loitonna) Voit loitontaa kuvaajaa valitun 
keskipisteen perusteella. Loitonnuksen 
zoomauskerroin on noin 2.
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Data & Tilastot -sovelluksen käytön aloittaminen 
Data & Tilastot -sovelluksessa voit tutkia ja havainnollistaa dataa ja 
piirtää johdettujen tilastojen kuvaajia. Sovelluksen käyttö on tämän 
vuoksi mielekkäintä yhdessä jonkin numeerisen sovelluksen, kuten 
Laskin- tai Listat & Taulukot -sovelluksen, kanssa. Voit piirtää Listat & 
Taulukot -sovelluksen datan kuvaajia Quick Graph (Pikakuvaaja) -
työkalun avulla tai lisäämällä uuden Data & Tilastot -sivun tehtävään ja 
piirtämällä muuttujat akseleille.

Kuvaajien luominen taulukkotiedoista
Listat & Taulukot -sovelluksen Quick Graph (Pikakuvaaja) -toiminto on 
helpoin tapa piirtää datan kuvaajia taulukon sarakkeiden arvoista.

Kuvaajien piirtäminen datasta Quick Graph (Pikakuvaaja) -
työkalun avulla
1. Avaa tehtävä, joka sisältää Listat & Taulukot -sivun, tai luo piirrettävä 

data Listat & Taulukot -sovelluksessa. Voit piirtää kuvaajan yhden tai 
useamman sarakkeen tiedoista.

Seuraavassa esimerkissä on kaksi saraketta (listaa): height (pituus) 
ja age (ikä). 

Tärkeää: Kaikille Listat & Taulukot -sovelluksen datasarakkeille 
(listoille) on annettava nimi, jotta voit piirtää datan kuvaajat 
(muuttujina) Data & Tilastot -sovelluksen akseleille.
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2. Voit korostaa yksittäisen sarakkeen siirtymällä sarakkeen ylimmälle 
riville ja napsauttamalla painiketta £. Voit valita kaksi saraketta 
napsauttamalla yhden sarakkeen tunnuskirjainta ja vetämällä 
valintaa siten, että seuraava sarake tulee mukaan. 

3. Valitse Listat & Taulukot -sovelluksen Data (Tiedot) -valikosta  
Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalu. 

Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalu lisää Data & Tilastot -sivun ja 
piirtää ensimmäisen sarakkeen tiedot vaaka-akselille ja toisen 
sarakkeen tiedot pystyakselille. Listat & Taulukot -sovelluksen 
sarakkeen nimi tulee sen akselin nimeksi, jolle tiedot piirtyvät. 
Seuraavassa esimerkissä näiden kahden sarakkeen datasta on 
piirretty sirontakuvaaja. 
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Datan kuvaaja piirretään seuraavasti:

– Kun haluat luoda pistekuvaajan vaaka-akselille, valitse vain yksi 
datasarake käyttäessäsi Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalua. 
Sarakkeen nimeä käytetään vaaka-akselin selitteenä.

– Kun haluat lisätä uuden työalueen, jossa Data & Tilastot -
sovellus on aktiivisena käyttäessäsi Quick Graph (Pikakuvaaja) -
työkalua, sivulla on oltava vähemmän kuin neljä työaluetta. Jos 
sivulla on neljä työaluetta, Quick Graph (Pikakuvaaja) lisää 
uuden aktiivisen Data & Tilastot -sivun, johon tiedot on lisätty.

– Valitse piste napsauttamalla sitä. Kun napsautat ja pidät kiinni 
pisteestä, saat näkyviin taulukon rivin tiedot.

– Siirry akselin muuttujan lisäysalueelle (Lisää muuttuja 
napsauttamalla/Click to add variable). Napsauttamalla kohtaa 

 saat näkyviin luettelon tehtävän muista 
muuttujista. Voit korvata nykyisen muuttujan haluamallasi listan 
sisältämällä muuttujalla napsauttamalla sitä.

Huomaa: Jos lista määritetään Listat & Taulukot -sovelluksen 
kaavalla, Data & Tilastot -sovelluksen pisteet eivät välttämättä siirry 
kaavan rajoitusten vuoksi. Data & Tilastot -sovelluksen pisteet 
siirtyvät vain määrittelynsä sallimissa suunnissa. Jos pisteet on 
määritetty solun sisältämällä datalla, ne liikkuvat vapaasti. 
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Laskutoimitusta edustavat pisteet liikkuvat laskutoimituksen 
määrittelyn mukaisesti. Esimerkiksi piste, joka kuvaa funktion y=x 
vastausta, liikkuu suoraa pitkin.

Datan kuvaajien piirtäminen uudelle Data & Tilastot -
sovelluksen sivulle
1. Avaa tehtävä, joka sisältää Listat & Taulukot- tai Laskin-sovelluksessa 

määritettyjä listoja. 

2. Lisää sivu tehtävään valitsemalla Insert (Lisää) -valikon kohta Page 
(Sivu). 

Tehtävään lisätään tyhjä sivu.

3. Lisää Data & Tilastot -sovellus tyhjälle sivulle napsauttamalla sivun 
keskellä näkyvää ohjetekstiä. 



Data & Tilastot -sovelluksen käyttö 283

Data & Tilastot -sovelluksen työalue lisätään sivulle.

Työalueen yläreunassa on oletusarvoisesti esimerkkikuvaaja, jossa 
ilmaistaan tehtävässä mahdollinen muuttuja ja näytetään 
datapisteet. Voit vaihtaa muuttujaa ja näyttää sen datapisteet 
napsauttamalla esimerkkikuvaajassa olevaa muuttujan lisäysaluetta 
(Lisää muuttuja napsauttamalla/Click to add variable).
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Kaikkien tehtävän sisältämien Listat & Taulukot -sovelluksen sivujen 
kaikki muuttujat näkyvät vaaka-akselin kontekstivalikossa. 

Kun akselille ei ole määritetty yhtään muuttujaa, tapauskaaviossa on 
seuraavat tiedot:

– Kun napsautat ja pidät kiinni jostakin kuvaajan pisteestä, 
näkyviin tulevat vastaavan tapauksen tiedot. Tapaus vastaa 
Listat & Taulukot -sovelluksen riviä. Seuraavassa esimerkissä 
tapaus koostuu vuosituotosta ja katteesta.

– Kun tartut johonkin kuvaajan pisteeseen ja vedät pistettä, kaikki 
kuvaajan pisteet siirtyvät esimerkkikuvaajan mukaisesti. 

– Kun siirryt akselille ja napsautat kohtaa , voit 
nähdä luettelon tehtävän kaikista muuttujista. Napsauttamalla 
jonkin listan nimeä voit korvata akselilla olevan muuttujan 
valitussa luettelossa olevalla muuttujalla.

4. Napsauttamalla kohtaa income (tuotto) voit lisätä tämännimisen 
muuttujan vaaka-akselille. 
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Työalue muuttuu seuraavasti:

• Muuttujan nimi, income (tuotto), lisätään vaaka-akselin 
selitystekstiksi. 

• Income (Tuotto) -sarakkeen kunkin solun sisältämän numeerisen 
arvon datapisteet siirtyvät paikoilleen x-akselille. 

5. Voit lisätä listan miltä tahansa tehtävän sivulta napsauttamalla 
pystyakselin muuttujan lisäysaluetta (Lisää muuttuja 
napsauttamalla/Click to add variable). 
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6. Napsauttamalla kohtaa coverage (kate) voit lisätä tämännimisen 
muuttujan pystyakselille. 

\Pisteet 

siirtyvät paikoilleen ilmaisten kustakin tuotosta saatavan katteen. 
Muuttujan nimi, coverage (kate), lisätään pystyakselin 
selitystekstiksi. 

Huomaa: Kummankin akselin kontekstivalikko sisältää vaihtoehdot 
Force Categorical X (Pakota kategorinen X) ja Force Categorical 
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Y (Pakota kategorinen Y). Numeerisen muuttujan akselin käsittelyn 
pakottaminen kategoriseksi korvaa akselin asteikon numerot 
taulukon sarakkeen solujen arvoilla. Yksi datapiste vastaa jokaista 
arvon esiintymää.

Numeeriset kuvaajatyypit
Kuvaajien avulla voit näyttää muuttujan usealla eri tavalla. Näyttämällä 
datapisteet voit tarkastella datan muotoa ja hajontaa ja valita parhaan 
menetelmän tietojen tilastolliseen arviointiin. Luo seuraavanlaiset 
numeeriset kuvaajat Data & Tilastot -sovelluksen avulla:

• Pistekuvaaja

• Rasiakuvaaja

• Histogrammi

• Normaalijakauman todennäköisyyskuvaaja

• Sirontakuvaaja

• X-Y-viivadiagrammi

Pistekuvaajat
Pistekuvaajat, joista käytetään myös nimitystä pistefrekvenssikuvaajat, 
kuvaavat yhden muuttujan dataa. Pistekuvaaja on numeerisen datan 
oletusarvoinen kuvaajatyyppi.

Piirrettäessä yhden muuttujan kuvaaja jokaisen solun arvoa vastaa yksi 
piste, ja pisteet on pinottu päällekkäin solun arvoa vastaavaan akselin 
kohtaan. Oletusarvoisesti valittuna on vaaka-akseli. Akselin selitteenä 
käytetään sarakkeen (listan) nimeä.

Pistekuvaajan luominen
1. Luo ja nimeä datalista Listat & Taulukot- tai Laskin-sovelluksen 

sarakkeeseen.

2. Voit luoda pistekuvaajan jommallakummalla seuraavista 
menetelmistä:

• Valitse datasarake Listat & Taulukot -sovelluksesta 
napsauttamalla otsikkosolun vieressä olevaa sarakkeen 
tunnuskirjainta. 

Kun valitset Listat & Taulukot -sovelluksen työalueen ja Data 
(Tiedot) -työkalun valikon kohdan Quick Graph (Pikakuvaaja), 
sovellus piirtää automaattisesti kuvaajan valitusta datasta.

TAI
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• Napsauta vaaka-akselin selitettä Data & Tilastot -sovelluksen 
työalueella ja napsauta ja valitse muuttujan nimi, joka sisältää 
vaaka-akselilla esitettävän datan.

3. Datan kuvaaja piirtyy Data & Tilastot -sovelluksen työalueelle.

Click on any dot to display its value, or click and drag to change its 
value. To deselect, click any area of the plot that does not include a 
dot.

Rasiakuvaajat

Rasiakuvaajan työkalulla  luotu oletusarvoinen rasiakuvaaja on 
modifioitu rasiakuvaaja. Kuvaajaan piirretään yhden muuttujan tiedot. 
"Janat" piirtyvät rasian kummastakin päästä, joko 1,5 kertaa 
kvartiilivälille tai datan loppuun, riippuen siitä, kumpi on ensimmäisenä. 
Pisteet, jotka ovat 1,5 * kvartiilivälin verran kvartiilien ulkopuolella, 
piirtyvät erikseen janan ulkopuolelle. (Kvartiilivälillä tarkoitetaan 
yläkvartiilin, Q3, (75 % tapauksista jää sen alapuolelle) ja alakvartiilin, 
Q1, (25 % tapauksista jää alapuolelle) erotusta. Näitä pisteitä sanotaan 
potentiaalisiksi vieraiksi havainnoiksi.

Kun vieraita havaintoja ei ole, x-min ja x-max määrittävät kummankin 
janan päätepisteen (jos luot pystysuuntaisen rasiakuvaajan, määrittävät 
pisteet ovat y-min ja y-max). Q1, Med (mediaani) ja Q3 määrittävät 
rasian.
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Rasiakuvaajat ovat hyödyllisiä verrattaessa kahta tai useampaa 
datasarjaa. Huomaa, että niiden on oltava samassa mittakaavassa. Jos 
datasarja on suuri, rasiakuvaaja voi olla käyttökelpoinen myös datan 
jakauman tutkimisessa. 

Rasiakuvaajan luominen

Rasiakuvaajan luominen
1. Piirrä muuttuja vaaka-akselille käyttäen tehtävää, joka sisältää Listat 

& Taulukot -dataa ja Data & Tilastot -työalueen.

Huomaa: Jos työalueelle piirretään kaksi muuttujaa, valitse kohta 

Remove Y Variable  (Poista Y-muuttuja) Plot Properties 

(Kuvaajan ominaisuudet) -valikosta . 

2. Valitse Plot Types (Kuvaajatyypit) -valikosta  Box Plot 

(Rasiakuvaaja) -työkalu . 

Oletusarvoiset datapisteet siirtyvät Data & Tilastot -työalueella 
olevaan modifioituun rasiakuvaajaan.

Jos työalueelle ei ole piirretty muuttujan kuvaajaa, esimerkkikuvaaja 
ja oletusarvoiset datapisteet siirtyvät. Data & Tilastot -sovelluksen 
työalueelle piirtyy modifioitu rasiakuvaaja.

Alkuperäinen rasiakuvaaja - modifioitu 
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3. Kun liikutat hiirtä rasian tai janan päällä, saat näkyviin kyseisen 
kuvaajan osan tiedot. 

Valintaasi vastaavan kvartiilin selitysteksti näkyy työalueella.

Tavallisen rasiakuvaajan luominen 
Tavallinen rasiakuvaaja luodaan muokkaamalla oletusarvoisen 
(modifioidun) rasiakuvaajan janoja. Tavallisessa rasiakuvaajassa janat 
piirretään käyttäen muuttujan minimi- ja maksimipisteitä. Vieraita 
havaintoja ei yritetä tunnistaa. 

Kuvaajan janat ulottuvat sarjan sisältämän datan minimipisteestä (x-min) 
ensimmäiseen kvartiiliin (Q1) ja kolmannesta kvartiilista (Q3) 
maksimipisteeseen (x-max). Rasia on rajattu pisteillä Q1, Med (mediaani) 
ja Q3. 

Rasiakuvaajan muuttaminen modifioidusta tavalliseksi:

1. Luo yhden muuttujan rasiakuvaaja valitsemalla Rasiakuvaaja-työkalu 

 Kuvaajatyypit-valikosta .

2. Avaa rasiakuvaajan kontekstivalikko:

• (Windows) Napsauta rasiakuvaajaa hiiren oikealla painikkeella.

• (Macintosh) Pidä Ctrl-painike alhaalla ja napsauta rasiakuvaajaa.

3. Valitse Extend Box Plot Whiskers (Vedä rasiakuvaajan janat).

Rasiakuvaaja piirtyy uudelleen, ja siinä näkyvät valitsemasi janat.

Rasiakuvaaja, jossa on kvartiilin 3 seliteteksti
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4. Voit palauttaa rasiakuvaajan alkuperäiseen näyttötapaan avaamalla 
kontekstivalikon ja valitsemalla vaihtoehdon Show Box Plot 
Outliers (Näytä rasiakuvaajan vieraat havainnot).

Rasiakuvaajan janojen piirtäminen
Voit piirtää janat datan minimi- ja maksimiarvoihin valitsemalla kohdan 
Extend Box Plot Whiskers (Piirrä rasiakuvaajan janat) Plot 

Properties (Kuvaajan ominaisuudet) -työkalun valikosta . 
Vaihtoehtoisesti voit avata kontekstivalikon hiiren oikealla painikkeella 
ja valita kohdan Extend Box Plot Whiskers (Piirrä rasiakuvaajan 
janat) alla olevan esimerkin mukaisesti.
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Janat ulottuvat datan minimi- ja maksimipisteisiin.
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Rasiakuvaajan vieraiden havaintojen näyttäminen
Valitse kohta Show Box Plot Outliers (Näytä rasiakuvaajan vieraat 
havainnot) Plot Properties (Kuvaajan ominaisuudet) -työkalun 

valikosta , kun haluat lopettaa janat kohtaan 1,5 * kvartiiliväli ja 
näyttää vieraat havainnot yksittäisinä pisteinä. Vaihtoehtoisesti voit 
avata kontekstivalikon hiiren oikealla painikkeella ja valita kohdan 
Show Box Plot Outliers (Näytä rasiakuvaajan vieraat havainnot).

1,5 * kvartiilivälin ulkopuolella olevat pisteet näkyvät työalueella.
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Huomaa: Jos 1,5 * kvartiilivälin ulkopuolella ei ole pisteitä, janoissa ei 
mahdollisesti näy mitään muutosta.

Useita rasiakuvaajia
Kun käytettävissä on numeerinen lista ja vastaava kategorinen lista, voit 
luoda rasiakuvaajan, joka on jaettu ryhmien mukaisesti. Kun kategorinen 
lista lisätään, rasiakuvaaja jakautuu ryhmien mukaisesti. Jaettu 
rasiakuvaaja on hyödyllinen verrattaessa erilaisten perusjoukkojen 
jakaumaa.



Data & Tilastot -sovelluksen käyttö 295

Seuraavassa esimerkissä rasiakuvaajissa on esitetty pikkulasten pituudet 
lajiteltuna ikäryhmän mukaisesti:

Huomaa: Histogrammeja ja pistekuvaajia voidaan myös jakaa ryhmien 
mukaisesti lisäämällä numeerisen muuttujan kuvaajaan vastaava 
kategorinen muuttuja.

Histogrammit
Histogrammi piirtää yhden muuttujan tiedot. Histogrammit kuvaavat 
datan jakaumaa. 

Näkyvissä olevien palkkien määrä riippuu datapisteiden määrästä ja 
näiden pisteiden jakaumasta. Voit säätää palkkien leveyttä ja 
lukumäärää vetämällä jonkin palkin kyljestä. 

Palkin reunassa näkyvä arvo viittaa sen oikealla puolella olevaan 
palkkiin. 

Histogrammin luominen
1. Valitse data, josta haluat piirtää histogrammin. 
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2. Valitse Plot Types (Kuvaajatyypit) -valikosta  Histogram 

(Histogrammi) -työkalu . 
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Tässä esimerkissä rasiakuvaajan data erottuu pisteiksi ja siirtyy 
muodostaen histogrammin pylväät.

Histogrammi piirtyy Data & Tilastot -sovelluksen työalueelle. 

3. Valitse jokin palkeista napsauttamalla sitä. Yhteenvetotiedot tulevat 
näkyviin, kun napsautat ja pidät kiinni jostakin palkista.

Palkkien säätäminen interaktiivisesti
1. Napsauta palkin oikeaa sivua.

Kohdistin muuttuu muotoon ô.

Alkuperäinen 
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2. Napsauta ja tartu palkin kylkeen. Vedä reuna haluamaasi palkin 
leveyteen ja päästä irti.
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Palkkien säätäminen numeerisesti

1. Valitse Plot Properties (Kuvaajan ominaisuudet) -valikosta  

kohta Histogram Properties (Histogrammin ominaisuudet) ( ).

2. Valitse Bin Settings (Palkin asetukset). Näytölle avautuu 
valintaikkuna Histogram Properties (Histogrammin ominaisuudet).

3. Aseta histogrammidataa kuvaavien palkkien leveys ja kohdistus 
syöttämällä arvot:

• Määritä palkin leveys syöttämällä arvo kohtaan Width (Leveys).

• Määritä palkin paikka syöttämällä arvo kohtaan Alignment 
(Kohdistus). 

Histogrammin palkit piirtyvät uudelleen asettamillasi arvoilla. Sekä 
palkkien kuvaama data että kohdistukselle antamasi arvo 
vaikuttavat palkkien sijaintiin asteikolla. 

Esimerkiksi, kun histogrammi, jonka palkin leveys on 1, keskitetään 
asteikkomerkkien päälle akselille, jonka oletusarvoinen kohdistus on 
57.5, kohdistuksen muuttaminen arvoon 58 kohdistaa kaikki palkit 
oikealle akselin asteikolla. Kaikki palkit siirtyvät oikealle arvon 0,5 
verran. Palkkien sijainnin siirtymä akselilla perustuu datan 
alkukohtaan ja kohdistukselle määrittämääsi arvoon. 

Histogrammin asteikon muuttaminen:

Oletusarvoinen palkin

(keskitetty asteikkomerkin

Lisätty palkin kohdistus
(kohdistettu oikealle

päälle)

kohdistus

asteikkomerkin päälle)
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Voit muuttaa histogrammin dataesitystä histogrammin 
asteikkotyökalujen avulla. Asteikon vaihtoehtoja ovat: 

• Count (Lukema) - näyttää tiedot histogrammin kussakin palkissa 
esiintyvien arvojen lukumäärän mukaisesti (väli tai palkki). Tämä on 
oletusarvoinen esitystapa histogrammia luotaessa.

• Percent (Prosentti) - näyttää histogrammin tiedot jokaisen ryhmän 
prosenttiosuutena koko datasarjasta. 

• Density (Tiheys) - näyttää tiedot kunkin datasarjan sisältämän 
arvon tiheyden mukaisesti.
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• Bins Settings (Palkkien asetukset)- avaa valintaikkunan, josta voi 
asettaa palkkien leveyden ja kohdistuksen syöttämällä numeroarvot.

Palkin leveyden ja kohdistuksen asettamisessa on huomioitava sekä 
palkkien lukumäärä että palkin kuvaaman alueen sisältämien 
datapisteiden määrä. Vältä virhetulkintaa hyväksymällä 
oletusarvoinen palkin leveys tai kokeile, kunnes löydät sopivat palkin 
asetukset.
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Asteikon muuttaminen:

1. Luo histogrammi.

2. Avaa histogrammin kontekstivalikko:

• (Windows) Napsauta histogrammia hiiren oikealla painikkeella.

• (Macintosh) Pidä Ctrl-painike alhaalla ja napsauta 
histogrammia.

3. Valitse kontekstivalikon kohta Scale (Asteikko).

4. Valitse Percent (Prosentti) tai Density (Tiheys) . Histogrammi piirtyy 
uudelleen valitsemallasi asteikolla.

Huomaa: Count (Lukema) -työkalu ei ole käytettävissä, koska se on 
parhaillaan näytössä käytetty asteikko. 

Voit näyttää palkin sisältämät arvot napsauttamalla palkkia.

Normaalijakauman todennäköisyyskuvaajat
Normaalijakauman todennäköisyysskuvaaja esittää yhden datasarjan 
vastaavaa standardinmukaisen normaalijakauman neljännestä (z) 
kohden. Voit käyttää normaalijakauman todennäköisyyskuvaajia 
määrittääksesi normaalimallin sopivuuden datapisteillesi.

Normaalijakauman todennäköisyyskuvaajan luominen
1. Valitse data, jota haluat käyttää normaalijakauman 

todennäköisyyskuvaajassa. Käytä Listat & Taulukot- tai Laskin-
sovelluksen nimettyä listaa.

2. Piirrä datapisteet jollakin seuraavista menetelmistä:
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• Luo pistekuvaaja valitsemalla sarake ja valitsemalla Quick Graph 
(Pikakuvaaja).

3. Valitse Plot Types (Kuvaajatyypit) -valikosta  vaihtoehto Normal 

Probability Plot  (Normaalijakauman todennäköisyyskuvaaja). 

4. Datapisteiden kuvaaja piirtyy Data & Tilastot -sovelluksen 
työalueelle. 

Voit tutkia kuvaajaa ja verrata normaalimuuttujaa neljännekseen. 
Voit näyttää pisteen arvon napsauttamalla pistettä.

Sirontakuvaajat
Sirontakuvaaja esittää datan tai kahden datasarjan kahden muuttujan 
välisen suhteen.

You can plot bivariate data in either of two ways.

Listat & Taulukot -sovelluksen työalueella:
1. Valitse kaksi Listat & Taulukot -sovelluksen datasaraketta 

napsauttamalla ensimmäisen sarakkeen päällä olevaa kirjainta 
ja vetämällä siten, että valinta ulottuu toiseen sarakkeeseen.

2. Kun valitset vaihtoehdon Quick Graph (Pikakuvaaja) Listat & 

Taulukot -sovelluksen Data  (Tiedot) -valikosta, sovellus piirtää 
automaattisesti valitun datan kuvaajan.

Datan kuvaaja piirtyy Data & Tilastot -sovelluksen työalueelle.
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Data & Tilastot -sovelluksen työalueella:
1. Napsauta Data & Tilastot -sovelluksen työalueella vaaka-akselin 

seliteruutua ja valitse muuttuja, joka sisältää vaaka-akselilla 
esitettävän datan. 

2. Napsauta pystyakselin muuttujan lisäysaluetta ja valitse muuttuja, 
joka sisältää esitettävän datan.

The data graphs in the Data & Statistics work area.
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3. Voit näyttää kunkin pisteen arvon napsauttamalla pistettä.

X-Y-viivadiagrammit
X-Y-viivadiagrammi on sirontakuvaaja, jossa datapisteet piirretään ja 
yhdistetään siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät. Samoin kuin 
sirontakuvaajat, nämä kuvaajat kuvaavat kahden datasarjan välistä 
suhdetta.
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Vasemmanpuoleinen datasarake esitetään käytännön mukaisesti vaaka-
akselilla. 

1. Luo sirontakuvaaja. 

Lisätietoja löytyy edellisestä kappaleesta, Sirontakuvaajat.

2. Valitse Plot Types (Kuvaajatyypit) -valikosta  XY Line Plot (X-Y-

viivadiagrammi) -työkalu .

3. Datasarjojen sisältämät pisteet yhdistyvät toisiinsa viivalla. 

Huomaa: Viivat yhdistyvät siinä järjestyksessä kuin ne näkyvät 
vaaka-akselin listamuuttujassa. Voit muuttaa järjestystä Listat & 
Taulukot -sovelluksen lajittelutyökalun avulla.

Usean kuvaajan luominen
1. Luo Listat & Taulukot -työalueella sirontakuvaaja käyttäen kahta 

datasaraketta. 

Lisätietoja löytyy edellisestä kappaleesta, Sirontakuvaajat.

2. Valitse Plot Properties (Kuvaajan ominaisuudet) -valikosta ( ) 

kohta Add Y Variable  (Lisää Y-muuttuja). 

Näkyviin tulee luettelo kaikista tehtävässä mahdollisista 
muuttujanimistä.
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3. Napsauta sen muuttujan nimeä, jonka haluat piirtää y-akselille 
aikaisemmin piirretyn datan lisäksi. 

Valittuasi toisen piirrettävän muuttujan työalueen yläosaan tulee 
näkyviin merkintöjen selitykset. Selitysruudussa on esitetty 
merkintäkuviot, joiden avulla y-akselille piirretyt muuttujat voidaan 
erottaa toisistaan. 

Voit piilottaa selitysruudun napsauttamalla sitä tai voit poistaa 
jonkin y-akselille piirretyistä muuttujista napsauttamalla kyseisen 
muuttujan tekstiä. Voit siirtää selitysruudun työalueen toiseen 
kohtaan napsauttamalla ja vetämällä.

Jos haluat lisätä muuttujia y-akselille, toista vaiheet 2 ja 3. 

Kategoriset kuvaajatyypit
Seuraavassa mainittujen kategoristen kuvaajatyyppien avulla voit 
lajitella ja ryhmitellä tietoja:

• Pistekaavio

• Pylväskaavio

• Piirakkakaavio
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Kategoristen kuvaajatyyppien avulla dataesityksiä voidaan verrata eri 
kuvaajissa. Kun tehtävässä käytetään samaa muuttujaa (listaa) 
pistekaaviossa ja pylväs- tai piirakkakaaviossa, valittaessa datapiste tai 
sektori jostakin kaaviosta vastaava datapiste, sektori tai pylväs tulee 
valituksi kaikista kaavioista, jotka sisältävän tämän muuttujan.

Pistekuvaajat
Pistekaavioilla kuvataan kategorisia tietoja. Pistekaavio on kategoristen 
tietojen oletusarvoinen kuvaajatyyppi Data & Tilastot -sovelluksessa.

Piirrettäessä yhden muuttujan kuvaaja jokaisen solun arvoa vastaa yksi 
piste, ja pisteet on pinottu päällekkäin solun arvoa vastaavaan akselin 
kohtaan. 

Pistekuvaajan luominen
1. Luo Listat & Taulukot -sovelluksessa taulukko, joka sisältää vähintään 

yhden sarakkeen merkkijonomuotoisia arvoja, joita voidaan käyttää 
datan ryhmittelyssä.

Huomaa: Kun kirjoitat merkkijonon Listat & Taulukot -sovellukseen, 
lisää heittomerkit merkkien ympärille.

2. Lisää tehtävään Data & Tilastot -sivu. 

Huomaa: Voit lisätä Data & Tilastot -sivun automaattisesti ja piirtää 
kuvaajan valituista sarakkeista käyttämällä Listat & Taulukot -
sovelluksen Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalua.
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Oletusarvoisesti uuden sivun työalueella on esimerkkikuvaaja ja 
siihen liittyvät pisteet. Data & Tilastot valitsee tehtävään sisältyvältä 
Listat & Taulukot -sivulta muuttujan, jota käytetään oletusarvoisena 
esimerkkikuvaajana. Voit poistaa esimerkkikuvaajan napsauttamalla 
ensin kuvaajaa ja sen jälkeen painiketta None (Ei mitään), tai voit 
muuttaa käytettyä muuttujaa napsauttamalla esimerkkikuvaajassa 
olevaa muuttujan lisäysaluetta (Lisää muuttuja napsauttamalla/Click 
to add variable).

3. Siirry vaaka- tai pystyakselin keskikohdan lähelle ja ota näkyviin 
mahdolliset muuttujat napsauttamalla muuttujan lisäysaluetta.

4. Napsauta sen muuttujan nimeä, joka sisältää tietojen lajittelussa 
käytettävät ryhmät.
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Pistekuvaaja piirtyy työalueelle. Data & Tilastot -sovellus nimeää 
akselin muuttujan nimellä ja piirtää pisteen jokaisesta ryhmän (tässä 
tapauksessa koirarotu) esiintymästä.

Pylväskaaviot
Kuten pistekaavioillakin, myös pylväskaavioilla kuvataan kategorisia 
tietoja. Palkin korkeus kuvaa ryhmän tapausten lukumäärää. 

Pylväskaavion luominen
1. Luo työalueelle pistekuvaaja.

2. Valitse vaihtoehto Bar Chart (Pylväskaavio) Plot Types 
(Kuvaajatyypit) -valikosta.
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Pistekaavio muuttuu datan pylväskaavioesitykseksi.

Kunkin palkin korkeus kuvaa kunkin ryhmän tapausten lukumäärää. 

3. Kun napsautat ja pidät kiinni palkista, näet ryhmän 
yhteenvetotiedot (tapausten lukumäärän ja kunkin ryhmän 
prosenttiosuuden). 



312 Data & Tilastot -sovelluksen käyttö

Kun napsautat ja pidät kiinni Toy Poodle (Villakoira) -ryhmän 
palkista, näet ryhmän yhteenvetotiedot. Yhteenvetotiedoista voit 
nähdä, että villakoiran esiintymiä on kolme, ja nämä tapaukset ovat 
20 % kaikista muuttujan, breed (rotu), tapauksista.

Piirakkakaaviot
Piirakkakaavio näyttää kategoriset tiedot ympyrän muodossa, ja siinä 
kutakin ryhmää kuvataan suhteellisella sektorilla.

Piirakkakaavion luominen
1. Luo työalueelle pistekuvaaja.

2. Valitse Pie Chart (Piirakkakaavio) Plot Types (Kuvaajatyypit) -
valikosta.
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Pistekuvaajan pisteet siirtyvät ryhmän mukaisiin paikkoihinsa ja 
korvautuvat piirakkakaavion varjostetuilla sektoreilla. Datan eri 
ryhmät erotetaan toisistaan varjostuksen eri asteilla tai sävyillä.

3. Kun napsautat ja pidät kiinni sektorista, näet ryhmää koskevat 
yhteenvetotiedot. Yhteenvedossa esitetään ryhmän tapausten 
lukumäärä sekä prosenttiosuus kaikista tapauksista. 

Kuvaajien piirtäminen datasta kategorisen jakamisen 
avulla
Voit piirtää kuvaajia datasta käyttäen kategorista jakamista, jolloin näet 
listan arvot piirrettynä yhdelle akselille ja alasarjojen mukaisesti lajitellun 
listan arvot toisella akselilla.

1. Avaa tehtävä, joka sisältää Listat & Taulukot -sivun, tai luo piirrettävä 
data Listat & Taulukot -sovelluksessa. 

Alla olevassa esimerkissä taulukko sisältää koirarodun ja koiran 
kulkeman matkan sarakkeissa breed (rotu) ja daily_walk_mins 
(päivittäinen_kuljettu matka_min).
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2. Korosta sarake daily_walk_mins napsauttamalla sarakkeen 
tunnuskirjainta (B). 

3. Valitse Listat & Taulukot -sovelluksen Data (Tiedot) -valikosta  
Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalu. 
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Quick Graph (Pikakuvaaja) -työkalu lisää näytölle Data & Tilastot -
sivun. Data & Tilastot -sovellus piirtää valitun sarakkeen vaaka-
akselille ja merkitsee vaaka-akselille selitetekstin daily_walk_mins 
(sarakkeen nimi). 

4. Voit lajitella tietoja kategorisen arvon avulla siirtymällä pystyakselin 

keskikohdan lähelle ja napsauttamalla kohtaa . 

Akselin lähelle tulee näkyviin luettelo mahdollisista muuttujista.

5. Napsauta muuttujaluettelossa lajittelussa käytettävää kategorisen 
muuttujan nimeä. 
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Tässä esimerkissä lajitteluryhmänä on käytetty koirarotua (breed). 
Data & Tilastot -sovellus nimeää pystyakselin luettelon sisältämillä 
koiraroduilla. 

Kuvaajan pisteet siirtyvät paikoilleen pystyakselille. Muuttujan 
daily_walk_mins arvot lajitellaan ryhmän (koirarotu) mukaisesti. 
Pisteet sijoittuvat pystyakselilla olevan kunkin rodun selitetekstin 
kohdalle. Sen jälkeen voit muuttaa kuvaajatyyppiä nähdäksesi tiedot 
jaetussa rasiakuvaajassa tai histogrammissa.

Datan tutkiminen
Voit käsitellä ja tutkia piirrettyä dataa seuraavilla tavoilla:

• Valita ja siirtää pisteitä tai datapalkkeja

• Muuttaa kuvaajan tyyppiä

• Muuttaa kuvaajan kokoa

• Lisätä siirrettavän suoran

• Näyttää regressiosuorat

• Näyttää jäännösneliöt

• Näyttää jäännöskuvaajan

Datapisteiden tai -palkkien siirtäminen
1. Napsauta ja tartu haluamaasi pisteeseen tai palkkiin.

Kohdistin muuttuu muotoon ÷.
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2. Vedä piste tai palkki uuteen paikkaan ja päästä irti.
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Jos käsittelet Listat & Taulukot -sovelluksen dataa, alkuperäistä 
pistettä tai palkkia vastaava data päivittyy automaattisesti 
alkuperäisessä sarakkeessa tai sarakkeissa Listat & Taulukot -
sovelluksessa siirtäessäsi pistettä.

Voit siirtää pisteitä tai palkkeja myös muuttamalla lukuarvoja Listat 
& Taulukot- tai Laskin-sovelluksessa. Data päivittyy kaikissa 
esitystavoissa.

Usean pisteen valitseminen
1. Vie kohdistin kunkin valittavan pisteen päälle. Kohdistin muuttuu 

muotoon ø. 

2. Lisää piste valintaryhmään napsauttamalla.
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3. Valittuasi haluamasi pisteet liikuta hiirtä yhden pisteen päällä. 

Kohdistin muuttuu muotoon {. Voit siirtää pisteitä työalueella 
napsauttamalla ja pitämällä pisteestä kiinni tai painamalla Ctrl-
painiketta ja napsauttamalla tarttuen pisteeseen.
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Pistealueen valitseminen
1. Voit valita pistealueen napsauta ja vedä -toiminnolla ja piirtää näin 

ääriviivat (pisteviivalla reunustetun ruudun) valittavien pisteiden 
ympärille. 

2. Voit siirtää valittuja pisteitä napsauttamalla jotakin kohtaa valinnan 
sisällä. 
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Pisteet valitaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

3. Valittuasi haluamasi pisteet napsauta yhtä pistettä. 

Kohdistin muuttuu muotoon ÷, jonka jälkeen voit siirtää 
pisteryhmää työalueella.
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Huomaa: Kun lista on määritetty kaavaksi Listat & Taulukot -
sovelluksessa, vain kyseiseen kaavaan sopivia pisteitä voidaan siirtää.

Arvon piirtäminen
Voit piirtää arvon olemassa olevaan kuvaajaan. Arvo piirtyy työalueelle 
pystyviivana.

1. Valitse Analyze (Analysoi) -valikosta  vaihtoehto Plot Value  
(Piirrä arvo). Työalueelle avautuu tiedonsyöttöruutu. 
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2. Syötä piirrettävä arvo ja paina Enter-painiketta.

Tässä esimerkissä arvo on v1:= mean(cost). 

3. Viiva piirtyy tämän arvon kohdalle kohtisuorassa akseliin nähden. 
Saat arvon näkyviin napsauttamalla viivaa. 

Huomaa: Voit muokata arvoa kuvaavaa suoraa työalueella 
napsauttamalla suoraa.

Kuvaajan 
tiedon-
syöttöru-
utu

Piirrä arvo -toiminnon suora, jossa arvo on näkyvissä
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Voit käyttää Plot value (Piirrä arvo) -toimintoa piirtääksesi kuvaajan 
yhdestä luvusta tai jostakin lausekkeesta, jonka tuloksena on luku. 
Jos arvo on riippuvainen datasta, kuten keskiarvo, kun vedät 
pistettä tai teet muutoksia Listat & Taulukot -sovelluksessa, suora 
päivittyy muutoksen mukaisesti, jolloin voit tutkia pisteiden 
vaikutusta laskutoimitukseen.

Piirretyn arvon poistaminen
Voit poistaa piirretyn arvon työalueelta valitsemalla suoran 
napsauttamalla sitä ja valitsemalla sen jälkeen kohdan Remove 

Plotted Value  (Poista piirretty arvo) Actions (Toiminnot) -

valikosta .

Kuvaajatyypin vaihtaminen
Voit vaihtaa kuvaajatyyppiä nähdäksesi datan erilaisella esitystavalla.

Napsauta Plot Type (Kuvaajatyyppi) -valikkoa  ja valitse uusi 
kuvaajatyyppi. Datan esitys vaihtuu uuteen kuvaajatyyppiin. 

Huomaa: Jos dataa ei voi esittää jollakin kuvaajatyypillä, sen 
vaihtoehto ei ole käytettävissä valikossa. Jos työalueella on 
esimerkiksi sirontakuvaaja, et voi luoda rasiakuvaajaa poistamatta 
ensin kuvaajan Y-komponenttia. 
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Kuvaajan asteikon muuttaminen
Voit muuttaa akseleiden asteikkoa siirto- ja venytysmenetelmillä:

Kohdistin muuttuu ilmaisten, onko siirto (ö) vai venytys (ô) käytettävissä 
akseleiden alueilla.

Venytysalue

Venytysalue

Siirtoalue

Siirtoalue Venytysalue
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Siirto
Siirto liu'uttaa akselistoa kiinteän matkan tiettyyn suuntaan. 
Alkuperäiset akselit pysyvät samanmuotoisina ja -kokoisina.

1. Vie kohdistin asteikkomerkin tai selitteen päälle. Kohdistin muuttuu 
muotoon ö.

2. Tartu kohteeseen napsauttamalla. Kohdistin muuttuu muotoon ù. 
Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan ja vapauta hiiren painike.
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Venytys
Dilation retains the shape of the axes, but enlarges or reduces the size.

1. Vie kohdistin asteikkomerkin tai selitteen päälle. Kohdistin muuttuu 
muotoon ó pystyakselilla tai muotoon ô, jos olet vaaka-akselilla.
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2. Tartu kohteeseen napsauttamalla. Kohdistin muuttuu muotoon ÷. 
Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan ja vapauta hiiren painike.
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Siirrettävän suoran lisääminen
Voit lisätä kuvaajaan siirrettävän suoran. Kun suoraa siirretään ja 
kierretään työalueella, sen funktio muuttuu. 

Valitse vaihtoehto Add Movable Line  (Lisää siirrettävä suora) 

Analyze (Analysoi) -valikosta . 

Siirrettävä suora tulee näkyviin, ja sen viereen on merkitty suoran 
funktio. Tässä esimerkissä Data & Tilastot -sovellus tallentaa 
siirrettävän suoran lausekkeen muuttujaan m1.

Siirrettävän suoran kiertäminen
1. Napsauta ja tartu suoran toiseen päähän.

Kohdistin muuttuu muotoon é.

2. Muuta suoran kulmakerrointa vetämällä ja kiertämällä suoraa.



330 Data & Tilastot -sovelluksen käyttö

Funktio m1(x) päivittyy siirrettävän suoran sijainnille tehtyjen 
muutosten mukaisesti.

Leikkauspisteen muuttaminen
1. Napsauta siirrettävän suoran keskikohdassa.

Kohdistin muuttuu muotoon ö.

2. Muuta leikkauspistettä vetämällä.
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Yhtälön lopussa oleva luku muuttuu ilmaisten leikkauspisteen 
muutoksen.

Huomaa: Siirrettävä suora tallentuu funktiona, jota voidaan käyttää 
ennusteissa Laskin-sovelluksessa.

Leikkauspisteen lukitseminen nollaan
Voit lukita siirrettävän suoran leikkauspisteen nollaan. 

Valitse vaihtoehto Lock intercept at zero  (Lukitse leikkauspiste 

nollaan) Analyze (Analysoi) -valikosta . 

Huomaa: Tämä työkalu on käytettävissä vain, kun työalueella on 
siirrettävä suora. 

Leikkauspisteen lukituksen vapauttaminen
Leikkauspisteen lukituksen vapauttaminen:

Valitse vaihtoehto Unlock Movable Line Intercept  (Vapauta 

siirrettävän suoran leikkauspiste) Analyze (Analysoi) -valikosta . 
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Regressiosuorien näyttäminen
Voit ottaa näkyviin regressiosuoran, kun työalueella on sirontakuvaaja 
tai X-Y-viivadiagrammi. Regressiosuoran avulla voit tutkia kahden 
muuttujan välistä suhdetta. 

1. Kun työalueella on kahden muuttujan sirontakuvaaja tai X-Y-
viivadiagrammi, valitse vaihtoehto Regression (Regressio) Analyze 

(Analysoi) -valikosta . 

2. Valitse näytettävän regressiosuoran tyyppi napsauttamalla. Valitse 
esimerkiksi Show Linear (mx+b) (Näytä lineaarinen (mx+b), kun 
haluat piirtää lineaarisen regressiosuoran kuten seuraavassa 
esimerkissä. 
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Kun regressiosuora valitaan, suoran lauseke tulee näkyviin.

Jäännösneliöiden näyttäminen
Voit näyttää jäännösneliöt kuvaajassa. Jäännösneliöiden avulla voit 
määrittää mallin sopivuuden datalle.

Valitse vaihtoehto Show Residual Squares  (Näytä 

jäännösneliöt) Analyze (Analysoi) -valikosta . 

Huomaa: Tämä työkalu on käytettävissä vain, kun työalueella on 
regressiosuora tai siirrettävä suora.
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Neliöiden summa päivittyy suoran tai datan muuttuessa.

Jäännöskuvaajan näyttäminen
Voit näyttää jäännöskuvaajan määrittääksesi, miten hyvin suora sopii 
dataan. Työalueella on oltava sirontakuvaaja ja yksi tai useampia 
siirrettäviä suoria, regressioita tai funktioiden kuvaajia, jotta toiminto 
Show Residual Plot (Näytä jäännöskuvaaja) on käytettävissä.

Kun työalueella on sirontakuvaaja, regressiosuora ja/tai siirrettävä 

suora, valitse vaihtoehto Residuals (Jäännökset) Analyze  
(Analysoi) -valikosta ja valitse Show Residual Plot (Näytä 

jäännöskuvaaja) . 
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Huomaa:

• Kun piirrettynä on useita regressioita tai funktioita ja siirrettäviä 
suoria, voit valita yhden kerrallaan ja näyttää sen jäännöskuvaajan. 

• Kun napsautat ja pidät kiinni jostakin jäännöskuvaajan pisteestä, 
näet sen jäännöksen.

• Valitun regression tai funktion jäännöskuvaaja tulee näkyviin 
työalueelle. 

• Johdonmukaisuuden vuoksi datasarjoja verrattaessa 
jäännöskuvaajien asteikko ei muutu, kun siirryt funktiosta tai 
regressiosta toiseen. 

• Valitse funktio tai regressio ennen kuin näytät jäännöskuvaajan. Jos 
yhtään funktiota tai regressiota ei ole valittuna, ja työalueella on 
useita kuvaajia, Data & Tilastot -sovellus valitsee satunnaisesti 
funktion tai regression, jonka jäännöskuvaaja näytetään.

• Akseleita voidaan säätää napsauttamalla ja vetämällä.

Jäännöskuvaajan poistaminen
Tarpeettoman jäännöskuvaajan poistaminen.

Kun työalueella on sirontakuvaaja, regressiosuora ja/tai siirrettävä 

suora, valitse vaihtoehto Residuals (Jäännökset) Analyze  
(Analysoi) -valikosta ja valitse Hide Residual Plot (Piilota 

jäännöskuvaaja)  . 
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Window/Zoom (Ikkuna/Zoomaa) -työkalujen 
käyttö

Window/Zoom (Ikkuna/Zoomaa) -työkalujen  avulla voit määrittää 
kuvaajan uudelleen voidaksesi tarkastella paremmin tutkittavia kohteita. 
Window/Zoom (Ikkuna/Zoomaus) -työkaluja ovat seuraavat:

• Window Settings (Ikkunan asetukset): avaa Window Settings 
(Ikkunan asetukset) -valintaikkunan, josta voit syöttää akseleiden 
x-min-, x-max-, y-min- ja y-max-arvot. 

• Zoom - Data (Zoomaa - Tiedot) : säätää zoomauskertointa siten, 
että kaikki piirretty data on näkyvissä.

• Zoom - In (Zoomaa - Lähennä) : voit määrittää lähennyskohdan 
keskipisteen. Lähentämisen zoomauskerroin on noin 2.

• Zoom - Out (Zoomaa - Loitonna) : voit määrittää 
loitonnuskohdan keskipisteen. Loitonnuksen zoomauskerroin on 
noin 2.

Ikkunan asetukset

1. Napsauta Ikkuna/Zoomaa -työkalua  ja valitse kohta Window 
Settings (Ikkunan asetukset).

2. Näytölle avautuu Window Settings (Ikkunan asetukset) -
valintaikkuna. Kentissä on x-min-, x-max-, y-min- ja y-max-pisteiden 
senhetkiset arvot. 
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Huomaa: Voit muokata vain datasarjaan soveltuvia pisteitä riippuen 
siitä, onko työalueella yksi vai kaksi akselia.

3. Syötä uudet arvot vanhojen päälle. 

4. Kun painat OK, muutokset tulevat voimaan ja kuvaaja piirtyy 
uudelleen.

Datan zoomaus

1. Napsauta Ikkuna/Zoomaa -työkalua  ja valitse kohta Zoom 

Data (Zoomaa tietoja) . 

2. Työalueen mittakaava muuttuu siten, että kaikki piirretyt tiedot 
näkyvät.

Lähentäminen

1. Napsauta Ikkuna/Zoomaa -työkalua  ja valitse kohta Zoom In 

(Lähennä) . 
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2. Napsauta työalueella mielenkiintoalueen keskipistettä. Tämä piste 
on lähennyksen keskipiste.

3. Kuvaaja piirtyy uudelleen siten, että näyttö on kohdistettu ja 
suurennettu edellisessä vaiheessa valitsemasi pisteen ympärillä 
olevaan kuvaajan osaan.

Loitontaminen

1. Napsauta Ikkuna/Zoomaa -työkalua  ja valitse kohta Zoom 

Out (Loitonna) . 

2. Napsauta työalueella mielenkiintoalueen keskipistettä. Tämä piste 
on loitonnuksen keskipiste.

3. Kuvaaja piirtyy uudelleen siten, että näkyvissä on suurempi osa 
kuvaajasta edellisessä vaiheessa valitsemasi pisteen ympäriltä.

Funktioiden kuvaajien piirtäminen
Voit piirtää funktioiden kuvaajia syöttämällä ne Data & Tilastot -
sovellukseen, tai voit piirtää muissa sovelluksissa määritettyjen 
funktioiden kuvaajia.

Data & Tilastot -sovelluksessa: Valitse Plot Function (Piirrä funktio) -

työkalu  Analyze (Analysoi) -valikosta . 

Funktioiden kuvaajien piirtäminen Plot Function (Piirrä 
funktio) -työkalun avulla
Voit piirtää funktioiden kuvaajia Plot Function (Piirrä funktio) -työkalun 
avulla työalueelle, jossa on jo kuvaaja akselistolla. Plot Function (Piirrä 
funktio) -toiminnolla voit määrittää ja piirtää funktion kuvaajan 
verrataksesi sitä olemassa olevaan kuvaajaan. 

Plot Function (Piirrä funktio) -työkalun käyttö:

1. Luo tai avaa tehtävä, joka sisältää työalueelle piirrettyjä Data & 
Tilastot -sovelluksen muuttujia (Listat & Taulukot -sovelluksesta). 
Tarkista, että työalueella on sekä vaaka-akselin että pystyakselin 
asteikot.

2. Valitse Analyze (Analysoi) -valikosta  Plot Function (Piirrä 

funktio) -työkalu . 

3. Työalueelle ilmestyy funktion syöttökenttä.
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Huomaa: Voit muokata syöttökentässä olevaa funktion lauseketta. 
Data & Tilastot -sovelluksessa piirrettyä funktion kuvaajaa ei 
kuitenkaan voi käsitellä tai siirtää työalueella. Nämä toimenpiteet 
on tehtävä Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa. 

4. Kirjoita funktio syöttökenttään ja paina Enter-painiketta. 

Huomaa: Voit nimetä funktion uudelleen kirjoittamalla merkinnän 
f1(x): päälle halutessasi toisen nimen.

5. Funktion kuvaaja piirtyy työalueelle ja tallentuu muuttujaksi, jolloin 
sitä voidaan käyttää muissa sovelluksissa. 

Funktioiden syöttäminen muihin sovelluksiin
Voit syöttää funktion, joka on määritetty muuttujaksi toisessa 
sovelluksessa, esimerkiksi Listat & Taulukot-, Kuvaajat & Geometria- 
tai Laskin-sovelluksessa.

Piirrä funktio -
työkalun 
syöttökenttä

Muuttujan 
kuvaaja

Funktion 
kuvaaja

Funktion 
yhtälö

Muuttujien 
kuvaajat
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1. Tarkista, että työalueella on sekä vaaka-akselin että pystyakselin 
asteikot.

2. Valitse Analyze (Analysoi) -valikosta  Plot Function (Piirrä 

funktio) -työkalu . 

Työalueelle ilmestyy funktion syöttökenttä. 

3. Napsauta työkalurivin kuvaketta  ja avaa näin Variables 
(Muuttujat) -valikko.

Näkyviin tulee luettelo tehtävässä mahdollisista muuttujista.

4. Click to select the variable containing the function you want to plot.
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Alla olevassa esimerkissä muuttuja a sisältää funktion f(x)=x2.

5. Paina Enter.

Funktion kuvaaja piirtyy työalueelle. 
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Funktion muokkaaminen 
Voit muokata funktiota ja päivittää sen työalueella.

1. Voit muokata funktiota kaksoisnapsauttamalla yhtälöä ja tekemällä 
tarvittavat muutokset.

2. Paina Enter-painiketta tehtyäsi kaikki muutokset: muutokset 
päivittyvät työalueelle. 

Data & Tilastot -sovelluksen funktioiden käyttö muissa 
sovelluksissa
Data & Tilastot -sovelluksen funktiot tallentuvat muuttujina, ja niitä 
voidaan käyttää muissa sovelluksissa samalla tavalla kuin muitakin 
muuttujia. Sovellus tukee kaikkia funktiotyyppejä.

Huomaa: Funktion numeroksi tulee aina seuraava käytettävissä oleva 
numero. Jos olet määrittänyt funktiot f1(x) ja f2(x) Kuvaajat & Geometria 
-sovelluksessa, seuraava Data & Tilastot -sovelluksessa luomasi funktio on 
f3(x).
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Show Normal PDF (Näytä normaali PDF) -työkalun käyttö
Voit likiarvoistaa Data & Tilastot -työalueelle piirretyt datapisteet 
normaalijakauman tiheysfunktion suhteen. Työkalu piirtää kuvaajan 
päälle normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajan käyttäen 
histogrammin tietojen keskiarvoa ja keskihajontaa.

Normaalijakauman pistetodennäköisyysfunktion kuvaajan näyttäminen 
piirretyistä datapisteistä:

1. Valitse piirretty data Data & Tilastot -työalueelta ja näytä se 
histogrammimuodossa.

2. Valitse vaihtoehto Show Normal PDF (Näytä normaali PDF) ( ) 

Analyze (Analysoi) -valikosta ( ).

Kuvaajan normaali PDF piirtyy työalueelle. PDF:n laskennassa 
käytetty lauseke tulee näkyviin valittaessa. 

Huomaa: Show Normal PDF (Näytä normaali PDF) on 
käytettävissä vain, kun histogrammi on kuvaajatyyppiä.
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Shade Under Function (Varjostus funktion alla) -toiminnon 
käyttö
Shade Under Function (Varjostus funktion alla) -toiminnon avulla voit 
määrittää valitun alueen alan työalueelle piirretystä funktion kuvaajasta.

1. Valitse jokin Data & Tilastot -työalueelle piirretty funktion kuvaaja. 
Voit valita esimerkiksi aikaisemmin piirretyn normaalin PDF:n.

2. Valitse vaihtoehto Shade Under Function (Varjostus funktion alla) 

( ) Analyze (Analysoi) -valikosta ( ). 

Kohdistin muuttuu pystysuuntaiseksi pisteviivaksi, ja raja-arvo +/- ˆ 
tulee näkyviin, kun viet hiiren vasemman tai oikean raja-arvon 
lähelle. Voit asettaa raja-arvoksi äärettömän ˆ napsauttamalla sitä, 
kun merkki tulee näkyviin.

3. Valitse piste käyrältä ja määritä napsauttamalla, mistä funktion alla 
oleva varjostus alkaa. Suunta, johon siirryt seuraavaksi, määrittää, 
onko varjostettu alue käyrän vasemmalla puolella, oikealla puolella 
vai keskellä.
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4. Valitse piste käyrältä ja määritä napsauttamalla varjostetun alueen 
loppuraja. Alue funktion alapuolella varjostuu valitsemiesi pisteiden 
mukaisesti. 

Voit käyttää Shade Under Function (Varjostus funktion alla) -
toimintoa seuraavilla tavoilla: 

• Näytä varjostettu ala valitsemalla alue. 

• Varjosta useita aloja valitsemalla uudelleen Shade Under 
Function (Varjostus funktion alla). 

• Voit poistaa varjostuksen valitsemalla kontekstivalikon kohdan 
Remove Shaded Region (Poista varjostettu alue).

• Aseta ääriviivat täsmälliseksi lukuarvoksi Plot value (Piirrä arvo) -
toiminnon avulla. Kun varjostuksen ääriviivat on asetettu arvon 
kuvaajaksi, voit päivittää varjostusta muuttamalla arvon 
kuvaajaa.

• Muokkaa varjostettua aluetta napsauttamalla ja vetämällä alku- 
tai loppurajaa.

Kuvaajan pisteiden jäljittäminen
Graph Trace (Jäljitä kuvaaja) -työkalun avulla voit siirtyä kuvaajan 
pisteestä toiseen ja tutkia tällä tavoin datan muutoksia. Käytä Graph 
Trace (Jäljitä kuvaaja) -toimintoa tutkiessasi toimintojen Plot Function 
(Piirrä funktio) ja Show Normal PDF (Näytä normaali PDF) dataa tai 
jakaumakäyrää (joka on luotu Listat & Taulukot -sovelluksessa).

1. Valitse Analyze (Analysoi) -valikosta  vaihtoehto Plot 

Function  (Piirrä funktio) piirtääksesi kuvaajan työalueelle.
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2. Vaihda jäljitystilaan valitsemalla Analyze (Analysoi) -valikosta  

vaihtoehto Graph Trace  (Jäljitä kuvaaja). 

Kuvaajan jäljityspiste näkyy kuvaajassa.

3. Kuvaajan jäljityksessä voit toimia seuraavasti: 

Piirrä funktio -
työkalun syöttökentt

Funktion 
kuvaaja

Kuvaajan 
jäljityspiste



Data & Tilastot -sovelluksen käyttö 347

• Painikkeilla 7 8  voit liikkua funktion kuvaajaa pitkin. Jokaisen 
pisteen koordinaatit näkyvät jäljityksen aikana. 

• Painikkeilla 9 : voit liikkua funktion kuvaajasta toiseen tai 
sirontakuvaajaan. Pisteen koordinaatit päivittyvät jäljityksen 
uuden kohdan mukaisesti. Jäljityskohdistin sijoittuu siihen 
uuden kuvaajan tai kaavion pisteeseen, jossa x:n arvo on lähinnä 
aikaisemmin jäljitetyn funktion tai kuvaajan viimeistä pistettä. 

• Voit näyttää mielenkiinnon kohteena olevat pisteet (Z on nolla, 
M on paikallinen maksimi, ja m on paikallinen minimi), jotka 
näkyvät jäljittäessäsi funktion kuvaajaa.

• Kun syötät luvun ja painat Enter-painiketta, voit siirtää 
jäljityskohdistimen kyseiseen x:n arvoon funktion kuvaajassa. 

• Kun valittuna on piste, voit tallentaa sen painamalla Enter-
painiketta.

4. Voit poistua jäljitystilasta Esc-painikkeella. Jäljitystilasta poistutaan 
automaattisesti, kun valitset jonkin toisen valikon kohdan.

Muiden Data & Tilastot -työkalujen käyttö

Tekstin lisääminen
Insert Text (Lisää teksti) -työkalun avulla voit lisätä selitystekstin 
työalueella olevaan kuvaajaan.

1. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta  vaihtoehto Insert Text 

 (Lisää teksti). 
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Näkyviin tulee tekstin syöttökenttä. 

2. Kirjoita huomautukset tai selitykset tekstin syöttökenttään.

Voit mukauttaa tekstiä seuraavilla tavoilla:

– Lisää uusi rivi painikkeilla Alt + Enter. 

– Muokkaus lopetetaan napsauttamalla tekstin syöttökentän 
ulkopuolella.

– Voit muuttaa tekstiruudun leveyttä ja korkeutta siirtämällä 
kohdistimen tekstiruudun reunojen päälle ja vetämällä 
reunoista.

– Voit siirtää tekstiruudun oikealle paikalleen napsauttamalla ja 
tarttumalla siihen.

Tekstin piilottaminen
Voit piilottaa tekstin työalueelta:

Valitse teksti ja valitse vaihtoehto Hide Text  (Piilota teksti) 

Actions  (Toiminnot) -valikosta.

Liukusäätimien käyttö
Liukusäätimien avulla voit helposti muuttaa numeerista arvoa Kuvaajat & 
Geometria- ja Data & Tilastot -sovelluksissa. Lisäämällä liukusäätimen voit 
esittää useita muuttujan arvoja jatkuvalta vaihteluväliltä. 
Seuraavassa esimerkissä liukusäädin kuvaa funktion kuvaajan numeerista 
muuttujaa b. 



Data & Tilastot -sovelluksen käyttö 349

Lisää liukusäädin valitsemalla vaihtoehto Insert Slider (Lisää 
liukusäädin) Actions (Toiminnot) -valikosta. Liukusäädin tulee 
näkyviin työalueelle. 

À Muuttujan lauseke, joka sisältää numeerisen muuttujan nimen 
syöttökentässä, laskutoimituksen operaattorin := sekä numeeriselle 
muuttujalle asetetun arvon toisessa syöttökentässä.

Á Liukusäädin, jonka avulla voit siirtyä asteikon arvoihin ohjauksen 
ollessa aktiivinen.

Â Jana, joka sisältää asteikon minimi- ja maksimiarvot sekä 
asteikkomerkit.

Liukusäätimen perustoiminnot
Kun lisäät liukusäätimen, voit muuttaa sen nimeä kirjoittamalla 
muuttujan nimen, jota haluat käyttää oletusarvoisen nimen, v1, sijaan. 
Jos haluat hyväksyä oletusarvoisen muuttujan, napsauta Enter-
painiketta. 

Voit asettaa muuttujan johonkin arvoon liukusäädintä siirtämällä, tai 
voit syöttää numeron tekstiruutuun yhtäsuuruusmerkin perään. 
Liukusäätimen valinta peruutetaan painamalla Esc-painiketta tai 
napsauttamalla jossakin toisessa työalueen kohdassa. 

À

Á

Â
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Liukusäädintä voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:

• Aseta muuttuja johonkin sen vaihteluvälin arvoon tarttumalla 
liukusäätimeen ja vetämällä sitä. 

• Siirrä liukusäädintä askel kerrallaan nuolipainikkeiden (3, 4, 5, 6) 
avulla.

• Napsauta jotain liukusäätimen janan lähellä olevaa pistettä, kun 
haluat vaikuttaa toimenpiteelläsi koko liukusäätimeen, esimerkiksi 
kopioida, siirtää tai poistaa liukusäätimen. 

• Voit muuttaa liukusäätimen asteikon pituutta tarttumalla janan 
päihin.

• Napsauta liukusäätimen muuttujanimen tekstiruutua ja kirjoita 
käytettävän numeerisen muuttujan nimi. Voit käyttää jotakin entistä 
numeerista muuttujaa tai voit luoda uuden muuttujan liukusäätimen 
avulla.

Kontekstivalikko ja liukusäätimen asetukset
Kun haluat muuttaa liukusäätimen asetuksia, avaa liukusäätimen 
kontekstivalikko:

Kun valitset vaihtoehdon Settings (Asetukset), näkyviin tulee 
valintaikkuna Slider Settings (Liukusäätimen asetukset):

Määritä kyseiselle liukusäätimelle käytettävät arvot:

Variable 
(Muuttuja)

Liukusäätimen kanssa käytettävän numeerisen muuttujan 
nimi. Kirjoita arvo kenttään tai napsauta pudotusvalikkoa ja 
valitse arvo avautuvasta luettelosta.
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Liukusäätimen animointi
Voit siirtyä muuttujan vaihteluvälin päästä päähän automaattisesti 
napsauttamalla liukusäätimen kontekstivalikon kohtaa Animate 
(Animoi). Pysäytä animointi napsauttamalla Stop Animate (Pysäytä 
animointi).

Liukusäätimen pienentäminen
Napsauta liukusäätimen kontekstivalikon kohtaa Minimize (Pienennä), 
jos haluat pienemmän näytön, joka sisältää ainoastaan muuttujan 
nimen, muuttujan nykyisen arvon sekä nuolet ylös- ja alaspäin. 

Initial value 
(Alkuarvo)

Muuttujan alkuarvo.

Minimum 
(Minimi)

Liukusäätimen asteikon pienin arvo. Tämä arvo on asteikon 
vasemmassa reunassa.

Maximum 
(Maksimi)

Liukusäätimen asteikon suurin arvo. Tämä arvo on asteikon 
oikeassa reunassa.

Step Size 
(Askelkoko)

Asteikon arvojen välinen lisäysporras. Kun liukusäädin on 
aktiivinen, nuolipainike siirtää sitä ylös- ja alaspäin 
asteikolla tämän portaan verran.

Style (Tyyli) Liukusäätimen esitystapa työalueella. Valitse Horizontal 
(Vaaka), jos haluat vasemmalta oikealle ulottuvan asteikon, 
tai valitse Vertical (Pysty), jos haluat ylhäältä alas ulottuvan 
asteikon. Jos haluat liukusäätimen, joka sisältää 
muuttujanimen, nykyisen arvon ja suuntanuolet, valitse 
vaihtoehto Minimized (Pienennetty).

Result 
(Tulos)

Liukusäätimen näyttämän arvon esitystapa. Valitse 
vaihtoehdoksi Auto (Automaattinen), jos haluat 
liukusäätimen toimivan oletusarvoisessa muodossa, tai 
valitse jokin kahdeksasta liukuvan desimaalin esitystavasta.

Show 
variable 
(Näytä 
muuttuja)

Näyttää tai piilottaa muuttujan.

Show scale 
(Näytä 
asteikko)

Näyttää tai piilottaa liukusäätimen janan asteikon.

Pienennetty
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Tilastotyökalujen käyttö
Piirrettyäsi yhden tai usemman datasarjan kuvaajan Data & Tilastot -
sovelluksessa voit käsitellä ja tutkia dataa suorittamalla laskutoimituksia, 
sovittamalla dataa eri menetelmillä, testaamalla hypoteeseja ja 
suorittamalla jakaumia. Nämä toiminnot löytyvät Listat & Taulukot -
sovelluksesta, ja ne on kuvattu tarkemmin kyseisessä luvussa.
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Muistiinpanot-sovelluksen käyttö

Muistiinpanot-sovelluksen käytön aloittaminen
Muistiinpanot-sovellus sisältää tekstinmuokkaustoimintoja, joiden avulla 
voit luoda ja jakaa asiakirjoja muiden henkilöiden kanssa käyttäen 
TI-Nspire™-kämmenlaitetta ja -tietokoneohjelmistoa.

Muistiinpanot-sovelluksessa voit tehdä muistiinpanoja oppitunnin aikana 
opetettavasta asiasta esimerkiksi kokeisiin valmistautumista varten. 
Muistiinpanot-sovelluksessa voit määrittää asiakirjaasi käyttäville 
henkilöille erilaiset roolit siten, että mahdolliset muokkaukset näkyvät 
erilaisessa tekstimuodossa. Tällä tavoin muokkaaminen on helppo tehdä 
yhteistyössä.

À Muistiinpanot-sovelluksen työkaluvalikko – Tämä valikko on 
käytettävissä aina, kun olet Muistiinpanot-sovelluksen työalueella.

Á Muistiinpanot-sovelluksen työalue -- Tekstin syöttö- ja 
muokkausalue.

À

Á
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Muistiinpanot-sovelluksen työkaluvalikko
Muistiinpanot-sovelluksen työkaluvalikosta voit valita Muistiinpanot-
sovelluksen mallin, muokata tekstiä ja sieventää lausekkeita. Valikon 
vaihtoehdot ja toiminnot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Tehtävä

 Templates (Mallit)

 Q&A (K&V)
Luo mallin, johon voit lisätä 
kysymys- ja vastaustekstin.

 Proof (Tarkastus)
Luo mallin, johon voi lisätä 
toteamuksen ja perustelutekstin.

 Default (Oletus)
Tähän voit syöttää 
vapaamuotoista tekstiä.

 Insert (Lisää)

 Math Expression 
Box (Matem. 
lausekkeiden ruutu)

Tähän voit lisätä matemaattisen 
lausekkeen.

 Shape (Kuvio)
Merkitsee valitun tekstin kulmaksi, 
kolmioksi, ympyräksi, suoraksi, 
janaksi, säteeksi tai vektoriksi.

 Comment 
(Kommentti)

Tähän voit lisätä tekstiä, joka 
kursivoidaan ja jonka edelle 
merkitään sana Opettaja tai 
Tarkastaja.

 Format (Muotoile)

 Bold (Lihavointi)
Vaihtaa valitun tekstin lihavoidun 
ja lihavoimattoman välillä ja 
poistaa kaikki muut muotoilut.

 Italic (Kursivointi)
Vaihtaa valitun tekstin 
kursivoidun ja kursivoimattoman 
välillä ja poistaa kaikki muut 
muotoilut.
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Ennen kuin aloitat
Avaa tietokoneohjelmisto ja lisää Muistiinpanot-sovellus asiakirjaan.

Muistiinpanot-sovelluksen työalue
Teksti syötetään ja sitä muokataan Muistiinpanot-sovelluksen 
työalueella.

 Underline 
(Alleviivaus)

Vaihtaa valitun tekstin alleviivatun 
ja alleviivaamattoman välillä ja 
poistaa kaikki muut muotoilut.

 Subscript 
(Alaindeksi)

Vaihtaa valitun tekstin alaindeksi-
muotoillun ja alaindeksi-
muotoilemattoman välillä ja 
poistaa kaikki muut muotoilut.

 Superscript 
(Yläindeksi)

Vaihtaa valitun tekstin yläindeksi-
muotoillun ja yläindeksi-
muotoilemattoman välillä ja 
poistaa kaikki muut muotoilut.

 Actions (Toiminnot)

 Evaluate selection 
(Sievennä valinta)

Korvaa osan valitusta lausekkeesta 
tuloksella.

 Evaluate (Sievennä)
Korvaa nykyisen matemaattisen 
lausekkeen tuloksella.

 Show/Hide Answer 
(Näytä/piilota vastaus)

Näyttää tai piilottaa vastauksen 
K&V-mallissa.
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Muistiinpanot-sovelluksen mallit
Muistiinpanot-sovellus sisältää malleja, joiden avulla voit luoda 
kolmentyyppisiä muistiinpanoja:

• Q&A (K&V) kysymyksiä ja vastauksia, joissa vastaus voidaan näyttää 
tai piilottaa

• Proof (Tarkastus) tekstirunko toteamuksia ja perusteluja varten

• Default (Oletus) vapaamuotoinen tekstisyöttö

Muistiinpanot-sovelluksen mallin käyttö
1. Valitse käytettävä malli Templates (Mallit) -valikosta.

K&V-mallin käyttö
K&V-malliin voit kirjoittaa kysymyksiä ja vastauksia. Voit näyttää tai 
piilottaa vastauksen, jolloin voit laatia kysymyksiä tarkastusta varten ja 
piilottaa vastaukset. Kun käytät asiakirjaa opiskelun apuna, voit 
tarkistaa, että vastauksesi ovat oikein.

Voit siirtää tekstikohdistinta painikkeella Tab mallin Question 
(Kysymys)- ja Answer (Vastaus) -alueiden välillä.
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Tarkastusmallin käyttö
Tarkastusmalli sisältää valmiin rungon toteamuksia ja perusteluja varten.

Voit siirtää tekstikohdistinta painikkeella Tab mallin Statements 
(Väittämät)- ja Reasons (Perustelut) -alueiden välillä.

Kommenttien lisääminen
Voit lisätä Opettajan tai Tarkastajan kommentteja Muistiinpanot-
sovelluksessa. Kommentit ovat helposti tunnistettavissa ja erotettavissa 
alkuperäisestä tekstistä.

1. Valitse Insert (Lisää) -valikon kohta Comment (Kommentti) ja 
valitse sen jälkeen Teacher (Opettaja) tai Reviewer (Tarkastaja).

2. Syötä teksti.

Syöttämäsi teksti kursivoidaan.
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Muistiinpanot-sovelluksen tekstin muotoilu
Text options (tekstin vaihtoehdot) -valikon muotoilutoimintojen avulla 
voit muotoilla tekstiä määrittämällä lihavoinnin, kursivoinnin, 
alleviivauksen, alaindeksin tai yläindeksin.

Tekstin valitseminen
Valitse teksti vetämällä alkukohdasta loppukohtaan.

Tekstimuotoilun käyttäminen
1. Valitse teksti Muistiinpanot-sovelluksen työalueelta.

2. Valitse käytettävän muotoilun nimi Format (Muotoile) -valikosta .

Huomaa: Voit palauttaa tekstin normaaliksi käyttämällä uudelleen 
samaa muotoilua.
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Geometristen kuvioiden symboleiden lisääminen
Voit käyttää geometristen kuvioiden symboleja määrittääksesi valitun 
tekstin geometrisiksi objekteiksi, kuten kulma, ympyrä tai jana.

1. Vie kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvion symbolin.

2. Valitse Insert (Lisää) -valikon kohta Shapes (Kuviot) ja valitse sen 
jälkeen käytettävä kuvio.

Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen ja 
laskeminen
Voit sisällyttää matemaattisia lausekkeita Muistiinpanot-sovelluksen 
tekstiin käyttäen apuna samoja työkaluja kuin muissa TI-Nspire™-
sovelluksissa. Voit myös sieventää lausekkeen ja näyttää tuloksen.

Lausekkeen syöttäminen
1. Kun olet Muistiinpanot-sovelluksen työalueella, vie kohdistin 

paikkaan, johon haluat lisätä lausekkeen.

2. Valitse Insert (Lisää) -valikon kohta Math Expression Box (Matem. 
lausekkeen ruutu).

3. Syötä lauseke. Voit tarvittaessa käyttää apuna Katalogia funktion, 
komennon, symbolin tai lausekemallin syöttämisessä.

Lausekkeen sieventäminen
Huomaa: Lausekkeen tulos korvaa lausekkeen. Jos tarvitset sekä 
lausekkeen että sen tuloksen, kopioi lauseke ja laske kopioidun 
lausekkeen arvo.

1. Sijoita kohdistin johonkin kohtaan matemaattisen lausekkeen 
ruudussa.
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2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Evaluate (Sievennä).

Vastaus korvaa lausekkeen.

Lausekkeen osan sieventäminen
Huomaa: Tulos korvaa lausekkeen valitun osan. Jos tarvitset sekä 
alalausekkeen että sen tuloksen, kopioi lausekkeen osa ja laske 
kopioidun osan arvo.

1. Valitse sievennettävä osa kohdassa Tekstin valitseminen kuvatulla 
tavalla.

2. Valitse Actions (Toiminnot) -valikon kohta Evaluate Selection 
(Sievennä valinta).

Vastaus korvaa ainoastaan lausekkeen valitun osan.
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Kysymys-sovelluksen käyttö

TI-Nspire™-ohjelmistossa voit avata asiakirjoja, jotka sisältävät 
kysymyksiä ja vastauksia näihin kysymyksiin. Sovelluksessa voit käyttää 
samoja näppäimistön pikavalintoja kuin TI-Nspire™-ohjelmistossakin.

Kun avaat tällaisen asiakirjan, näkyviin tulee Question (Kysymys) -
työkalurivi.

Kysymys-työkalurivin kuvaus
Kun avaat kysymyksiä sisältäviä asiakirjoja, näkyviin tulee Question 
(Kysymys) -työkalurivi, jossa on neljä työkalua:

Liikkuminen Kysymys-sovelluksessa
• Voit liikkua kenttien välillä Tab-painikkeella.

• Siirrä kohdistin nuolipainikkeiden avulla kysymyksen tai vastauksen 
tekstikenttään.

Kysymyksiin vastaaminen
• Avoimen vastauksen kysymyksissä voit käyttää tekstin ja 

matemaattisten lausekkeiden yhdistelmää. Voit käyttää kaikkia 
painikkeita ja kaikkia merkkejä.

• Siirry monivalintakysymyksissä haluamaasi vastaukseen ja napsauta 
Enter-painiketta tai välilyöntinäppäintä.

Työkalun nimi Työkalun tehtävä

Clear Answers (Tyhjennä 
vastaukset)

Voit tyhjentää nykyisen kysymyksen 
tai asiakirjan sisältämät vastaukset.

Check Answer (Tarkasta 
vastaus)

Jos asiakirja on Self-Check (Oma 
tarkastus) -tilassa, tätä kohtaa 
napsauttamalla näet oikean 
vastauksen. Exam (Koe) -tyypin 
kysymysten vastauksia ei voi tarkistaa.

Insert (Lisää) Voit lisätä vastausruudun 
kysymykseen.

Format (Muotoile) Tätä työkalua napsauttamalla voit 
muotoilla valitun tekstin 
vastauksestasi ala- tai 
yläindeksimuotoilulla.
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Vastaaminen yhden vastauksen kysymyksiin
Kysymyksissä, joissa on yksi oikea vastaus, käytetään valintanappeja. Jos 
näkyvissä on (pyöreä) valintanappi, voit valita vain yhden vastauksen.

Siirry oikeaan vastaukseen ja valitse se. Voit muuttaa vastaustasi 
siirtymällä haluamaasi vastaukseen ja valitsemalla sen. Aikaisemman 
vastauksen valinta peruuntuu.

Vastaaminen kysymyksiin usealla vastauksella
Jos vastauskentässä on valintaruutuja, voit valita useamman kuin yhden 
vastauksen. Jos kysymyksen ohjeessa sanotaan esimerkiksi "Select all that 
apply" (Valitse kaikki soveltuvat), voit valita useampia kuin yhden 
vastauksen. 

Napsauta jokaisen oikean vastauksen vieressä olevaa valintaruutua. 
Voit poistaa kohdan valinnan siirtymällä takaisin vastaukseen ja 
napsauttamalla valintaruutua uudelleen.
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TI-Nspire™-kirjastojen käsittely

Mikä on kirjasto?
Kirjasto on TI-Nspire™-asiakirja, joka sisältää joukon kirjasto-objekteiksi 
määritettyjä muuttujia, funktioita ja/tai ohjelmia. 

Toisin kuin tavallisia muuttujia, funktioita ja ohjelmia, joita voidaan 
käyttää vain yhden tehtävän sisällä (tehtävässä, jossa ne on määritetty), 
kirjasto-objekteja voidaan käyttää mistä tahansa asiakirjasta käsin. Voit 
luoda jopa julkisia kirjasto-objekteja, jotka näkyvät TI-Nspire™-
katalogissa.

Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut kirjastoasiakirjan nimeltä matrix, 
joka sisältää julkisen kirjaston funktion diagwithtrace() ja yksityisen 
kirjaston funktion errmsg(). 

Funktio diagwithtrace() näyttää neliömatriisin lävistäjän ja laskee 
matriisin jäljityksen (päälävistäjän kaikkien elementtien summan). Jos 
funktion syöte ei ole neliömatriisi, funktio hakee komennon errmsg(), 
joka antaa vastauksena soveltuvan virhemerkkijonon.

Tässä tapauksessa voit näyttää lävistäjän seuraavan syntaksin avulla ja 
laskea nykyisessä tehtävässä määritetyn matriisin m jäljityksen: 

matrix\diagwithtrace(m)
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Kirjastojen ja kirjasto-objektien luominen
Asiakirja katsotaan kirjastoksi, kun se on tallennettu tai kopioitu 
erityiseen kirjastokansioon. Oletusarvoinen tallennuspaikka on:

(Windows®): My Documents\TI-Nspire\MyLib.

(Macintosh®): Documents/TI-Nspire/MyLib.

Jos kansio on poistettu vahingossa, sinun on luotava se uudelleen, ennen 
kuin voit käyttää kirjastoja.

Voit määrittää kirjasto-objekteja joko ohjelmaeditorilla tai Calculator-
sovelluksella. Kirjasto-objektit on määritettävä Define (Määritä) -
komennolla, ja niiden on sijaittava kirjastoasiakirjan ensimmäisessä 
tehtävässä.

Huomaa: Jos määrität kirjastofunktion tai -ohjelman ohjelmaeditorilla, 
sinun tulee tallentaa objekti ja myös asiakirja. Asiakirjan tallentaminen ei 
tallenna objektia automaattisesti. Lisätietoja löytyy käsikirjan 
kappaleesta Ohjelmointi.

Nimeämisrajoitukset koskevat myös kirjastoasiakirjoja ja kirjasto-
objekteja.

• Kirjastoasiakirjan nimen on oltava kelvollinen muuttujan nimi, 
jonka pituus on 1-16 merkkiä, eikä se saa sisältää pistettä eikä alkaa 
alaviivalla.

• Kirjasto-objektin nimen on oltava kelvollinen muuttujan nimi, 
jonka pituus on 1-15 merkkiä. Se ei saa sisältää pistettä eikä alkaa 
alaviivalla.

Yksityiset ja julkiset kirjasto-objektit
Kirjasto-objekti määritetään luotaessa yksityiseksi (LibPriv) tai julkiseksi 
(LibPub).

Define a = 5 a ei ole kirjasto-objekti.

Define LibPriv b = {1,2,3} b on yksityinen kirjasto-objekti.

Define LibPub func1(x) = x^2 - 1 func1 on julkinen kirjasto-objekti.
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Yksityinen kirjasto-objekti ei ole katalogissa, mutta voit käyttää sitä 
kirjoittamalla sen nimen. Yksityiset objektit toimivat myös 
rakennuspalikoina, jotka suorittavat alhaisen tason perustehtäviä. 
Tyypillisesti yksityisiä kirjasto-objekteja haetaan julkisilla funktioilla ja 
ohjelmilla.

Julkinen kirjasto-objekti näkyy katalogin Kirjasto-välilehdellä  sen 
jälkeen, kun olet päivittänyt kirjastot. Voit käyttää julkista kirjasto-
objektia katalogin kautta tai kirjoittamalla sen nimen.

(Macintosh®): Kirjastoasiakirjan nimi ei voi sisältää lisämerkkejä, kuten 
Ö, á tai ñ, ohjelmiston versiossa 1.4.

Huomaa: Julkisiksi määritetyissä kirjasto-ohjelmissa ja -funktioissa 
katalogi sisältää ohjeena automaattisesti näkyvän kommenttirivin (©) 
välittömästi Prgm- tai Func-rivin perässä. Tässä kohdassa voit näyttää 
esimerkiksi syntaksin muistutuksen.

Lyhyiden ja pitkien nimien käyttäminen
Saman tehtävän sisällä, jossa objekti on määritetty, voit käyttää objektia 
syöttämällä sen lyhyen nimen (objektin Define-komennossa annetun 
nimen). Tämä koskee kaikkia määritettyjä objekteja, mukaan lukien 
yksityiset, julkiset ja ei-kirjasto-objektit.

Voit käyttää kirjasto-objektia mistä tahansa asiakirjasta käsin 
kirjoittamalla objektin pitkän nimen. Pitkä nimi koostuu objektin 
kirjastoasiakirjan nimestä, jonka perässä on kenoviiva “\” ja sen jälkeen 
objektin nimi. Esimerkiksi objektin, jolle on määritetty nimi func1 
kirjastoasiakirjassa lib1, pitkä nimi on lib1\func1. 

Huomaa: Jos et muista yksityisen kirjasto-objektin vaatimaa täsmällistä 
nimeä tai argumenttien järjestystä, voit avata kirjastoasiakirjan tai 
tarkastella objektia ohjelmaeditorin avulla. Voit käyttää myös komentoa 
getVarInfo nähdäksesi luettelon kirjaston sisältämistä objekteista.

Kirjasto-objektien käyttö
Ennen kuin käytät kirjastomuuttujaa, -funktiota tai -ohjelmaa, varmista, 
että seuraavat toimenpiteet on suoritettu:

• Objekti on määritetty Define-komennolla, ja komento määrittää 
sille joko LibPriv- tai LibPub-määritteen.

• Objekti sijaitsee kirjastoasiakirjan ensimmäisessä tehtävässä. 
Asiakirjan tulee sijaita erityisessä kirjastokansiossa ja sen on 
vastattava nimeämisvaatimuksia.
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• Jos olet määrittänyt objektin ohjelmaeditorissa, se on tallennettu 
komennolla Check Syntax & Store (Tarkista syntaksi ja tallenna) 
Program Editor (Ohjelmaeditori) -valikosta.

• Kirjastot on päivitetty ( (napsauta päätyökalurivin painiketta  
Refresh Libraries (Päivitä kirjastot).

Julkisen kirjasto-objektin käyttö
1. Voit päivittää kaikki kirjastot napsauttamalla päätyökalurivin 

painiketta .

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat käyttää muuttujaa, funktiota 
tai ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset pystyvät ratkaisemaan funktioita, mutta 
vain Laskin-sovellus pystyy suorittamaan ohjelmia.

3. Avaa katalogi ja etsi ja lisää objekti Kirjasto-välilehden  avulla.

- tai - 
 
Kirjoita objektin nimi, esimerkiksi lib1\func1(). Jos kyseessä on 
funktio tai ohjelma, lisää nimen perään aina sulkumerkki.

4. Jos argumentteja tarvitaan, kirjoita ne sulkujen sisään.

Yksityisen kirjasto-objektin käyttö
1. Voit päivittää kaikki kirjastot napsauttamalla päätyökalurivin 

painiketta .

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat käyttää muuttujaa, funktiota 
tai ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset pystyvät ratkaisemaan funktioita, mutta 
vain Laskin-sovellus pystyy suorittamaan ohjelmia.

3. Kirjoita objektin nimi, esimerkiksi lib1\func1(). 

Jos kyseessä on funktio tai ohjelma, lisää nimen perään aina 
sulkumerkki.

4. Jos argumentteja tarvitaan, kirjoita ne sulkujen sisään.
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Pikavalintojen luominen kirjasto-objekteihin
Voit helpottaa kirjaston sisältämien objektien käyttöä luomalla niihin 
kohdistuvia pikavalintoja libShortcut()-komennon avulla. Komento luo 
muuttujaryhmän nykyiseen ongelmaan, joka sisältää viittauksia kaikkiin 
määritetyn kirjastoasiakirjan sisältämiin objekteihin. Voit valita 
yksityisten kirjasto-objektien sisällyttämisen tai poissulkemisen.

Oletetaan esimerkiksi, että kirjastoasiakirja linalg sisältää funktiot 
nimeltä clearmat, cofactor, gausstep, help, inversestep, kernelbasis, rank 
ja simultstep. Komento libShortcut(“linalg”,“la”) luo muuttujaryhmän, 
joka sisältää seuraavat jäsenet:

la.clearmat
la.cofactor
la.gausstep
la.help
la.inversestep
la.kernelbasis
la.rank
la.simultstep

Voit viitata näihin kirjasto-objekteihin nykyisestä ongelmasta 
kirjoittamalla niiden muuttujanimet tai valitsemalla ne Variables 

(Muuttujat) -valikosta (napsauta ).

Lisätietoja ja esimerkki libShortcut()-funktion käytöstä löytyy 
käsikirjasta.

Ohjelmiston sisältämät kirjastot
Kirjastojen käytön aloittamisen helpottamiseksi TI-Nspire™ CAS sisältää 
kirjastoasiakirjan, jossa on hyödyllisiä lineaarisen algebran funktioita. 
Kirjasto on nimeltään linalgCAS, ja se sijaitsee erityisessä 
kirjastokansiossa.

Huomaa: Jos TI-Nspire™-ohjelmisto asennetaan uudelleen, sen 
sisältämät kirjastot sijoittuvat oletusarvoiseen kansioon. Jos olet 
muokannut jotakin ohjelmiston sisältämän kirjaston objektia tai 
korvannut kirjaston samannimisellä omalla asiakirjallasi, kämmenlaitteen 
ohjelmiston uudelleenasennus korvaa tekemäsi muutokset.

Ohjelmiston sisältämän kirjaston palauttaminen
Jos vahingossa poistat tai korvaat ohjelmiston sisältämän kirjaston, voit 
palauttaa sen asennus-CD:ltä.

1. Avaa CD ja selaa libs-kansioon.
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2. Etsi palautettava tiedosto, esimerkiksi lineaarisen algebran kirjaston 
tiedosto linalgCAS.tns.

3. Kopioi tiedosto erityiseen kirjastokansioon. Oletusarvoinen 
tallennuspaikka on:

(Windows®): My Documents\TI-Nspire\MyLib.

(Macintosh®): Documents/TI-Nspire/MyLib.

4. Avaa TI-Nspire™-ohjelmisto ja aktivoi uudet kirjasto-objektit 
valitsemalla Tools (Työkalut) > Refresh Libraries (Päivitä kirjastot).

Kirjastokansion vaihtaminen
Voit vaihtaa erityisen kirjastokansion tallennuspaikan oletusarvoisesta 
MyLib-kansiosta mihin tahansa paikallisen levyaseman tai verkon 
kansioon.

1. Valitse File (Tiedosto) -valikon kohta Settings (Asetukset) ja valitse 
sen jälkeen Library Properties (Kirjaston ominaisuudet).

2. Napsauta Browse (Selaa) ja selaa kansioon, jonka haluat valita 
tallennuspaikaksi.

3. Valitse kansio ja napsauta OK-painiketta.
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4. Napsauta OK-painiketta, jos haluat vaihtaa valittuun kansioon, 
tai napsauta Default (Oletus) -painiketta, jos haluat palauttaa 
oletusarvoisen tallennuspaikan.

Huomaa: 

• Kansion vaihtaminen ei siirrä kirjastoasiakirjoja automaattisesti 
uuteen kansioon. Jotta voit käyttää kirjastoasiakirjojen objekteja, 
sinun on siirrettävä asiakirjat uuteen kansioon ja sen jälkeen 
päivitettävä kirjastot.

• Jos TI-Nspire™-ohjelmisto asennetaan uudelleen, sen sisältämät 
kirjastot sijoittuvat alkuperäiseen kirjastokansioon:

(Windows®): My Documents\TI-Nspire\MyLib.

(Macintosh®): Documents/TI-Nspire/MyLib.

Jotta voit käyttää päivitettyjä objekteja uudessa kirjastossa, sinun on 
kopioitava kirjastoasiakirja uuteen kirjastokansioosi.
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Ohjelmointi

Voit luoda käyttäjän määrittämiä funktioita tai ohjelmia kirjoittamalla 
määrityslausekkeet Laskin-sovelluksen syöteriville tai ohjelmaeditorin 
avulla. Ohjelmaeditorin käyttöön liittyy joitakin etuja, jotka on kuvattu 
tässä kappaleessa. Ohjelmien ja funktioiden määrittely Laskin-
sovelluksessa on kuvattu luvussa Laskin-sovellus.

Ohjelmaeditorin yleiskuvaus
TI-Nspire™-ohjelmaeditorin avulla voit määrittää, muokata ja hallita 
käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia. 

• Editori sisältää ohjelmointimalleja ja valintaikkunoita, joiden kautta 
voit määrittää funktiot ja ohjelmat oikealla syntaksilla.

• Editorissa voit syöttää monirivisiä ohjelmalausekkeita tarvitsematta 
käyttää erityistä järjestystä kunkin rivin syöttämisessä.

• Voit luoda omia ja julkisia kirjasto-objekteja (muuttujia, funktioita ja 
ohjelmia) helpolla tavalla. Lisätietoja, katso luku Kirjastot.

• Voit avata editorin käyttöä varten Insert (Lisää) -päävalikosta sekä 
myös Laskin-sovelluksen Functions & Programs (Funktiot ja 
ohjelmat)-valikosta.
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À Program Editor (Ohjelmaeditori) -valikko – Tämä valikko on 
käytettävissä aina, kun olet ohjelmaeditorin työalueella.

Á Ohjelmaeditorin työalue

Â Tilariviltä nähdään rivinumerot sekä muokattavan funktion tai 
ohjelman nimi. Asteriski (*) ilmaisee, että funktio on “likainen”, 
mikä tarkoittaa, että se on muuttunut sen jälkeen, kun sen syntaksi 
on tarkistettu ja se on tallennettu viimeksi.

À

Á

Â
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Program Editor (Ohjelmaeditori) -valikko

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Toiminto

 Toiminnot

New (Uusi) Avaa näytölle valintaikkunan, 
josta voit määrittää uuden 
funktion tai ohjelman.

Open (Avaa) Tästä voit avata olemassa olevan 
kirjastofunktion tai -ohjelman 
muokkausta varten.

Import (Tuo) Tuo ohjelman tai funktion 
kirjastosta.

View (Näytä) Tästä voit tarkastella 
(ja halutessasi muokata) 
olemassa olevaa 
kirjastofunktiota tai -ohjelmaa.

Create Copy (Luo kopio) Tästä voit kopioida nykyisen 
funktion tai ohjelman.

Rename 
(Nimeä uudelleen)

Tästä voit nimetä nykyisen 
funktion tai ohjelman.

Change Library Access 
(Muuta kirjaston käyttöä)

Tästä voit muuttaa kirjasto-
objektin käyttötason yksityiseksi 
(LibPriv), julkiseksi (LibPub) tai 
jättää sen ilman tasomääritystä.

Insert Comment 
(Lisää kommentti)

Lisää kommentin (©) 
kohdistimen kohdalle.

Find (Etsi) Avaa valintaikkunan 
tekstihakua varten.

Find and Replace (Etsi ja 
korvaa)

Voit etsiä ja halutessasi korvata 
tietyn tekstin esiintymät.

Go to Line (Siirry riville) Siirtää kohdistimen määritetyn 
rivinumeron kohdalle.
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Go Back (Takaisin) Tästä voit palata helposti 
ohjelmaeditoriin tai Laskin-
sovellukseen tai Muistiinpanot-
sovellukseen ohjelman 
suoritusvirheen esiintyessä.

Close (Sulje) Sulkee nykyisen funktion tai 
ohjelman.

 Check Syntax & Store 
(Tarkasta syntaksi ja tallenna)

Check Syntax & Store 
(Tarkasta syntaksi ja 
tallenna)

Etsii syntaksivirheet ja yrittää 
sijoittaa kohdistimen 
ensimmäisen virheen kohdalle. 
Jos virheitä ei ole, tallentaa 
nykyisen funktion tai ohjelman.

Check Syntax (Tarkasta 
syntaksi)

Etsii syntaksivirheet ja yrittää 
sijoittaa kohdistimen 
ensimmäisen virheen kohdalle.

 Define Variables (Määritä 
muuttujat)

Local (Paikallinen) Lisää Local-komennon.

Define (Määritä) Lisää Define-komennon.

Delete Variable (Poista 
muuttuja)

Lisää DelVar-komennon.

Func...EndFunc Lisää Func...EndFunc-mallin.

Prgm...EndPrgm Lisää Prgm...EndPrgm-mallin.

 Control (Kontrolli)

If Lisää If-lausekkeen.

If...Then...EndIf Lisää If...Then...EndIf-mallin.

If...Then...Else...EndIf Lisää If...Then...Else...EndIf-
mallin.

ElseIf...Then Lisää ElseIf...Then-mallin.

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Toiminto
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For...EndFor Lisää For...EndFor-mallin.

While...EndWhile Lisää While...EndWhile

 -mallin.

Loop...EndLoop Lisää Loop...EndLoop

 -mallin.

Try...Else...EndTry Lisää Try...Else...EndTry-mallin.

ClrErr Lisää ClrErr-komennon.

PassErr Lisää PassErr-komennon.

 Transfer (Siirrä)

Return Lisää return()-komennon.

Cycle Lisää Cycle-komennon.

Exit (Lopeta) Lisää Exit-komennon.

Lbl Lisää Lbl-komennon (tunnus).

Go to Lbl Lisää Goto-komennon.

Stop (Pysäytä) Lisää Stop-komennon.

 Input/Output (Syöttö/näyttö)

Disp Lisää Disp (näyttö) -komennon.

 Mode (Tila)

Display Digits 
(Näytettävät numerot)

Voit valita jonkin useista 
liukuvien tai kiinteiden 
desimaalien asetuksista.

Angle (Kulma) Voit valita asteet, radiaanit tai 
graadit.

Exponential Format 
(Eksponenttimuoto)

Voit valita normaalin (Normal), 
kymmenpotenssimuodon 
(Scientific) tai SI-kerrannaiset 
(Engineering).

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Toiminto
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Ohjelman tai funktion määrittely

Uuden ohjelmaeditorin käynnistäminen
1. Jos et ole Laskin-sovelluksen sivulla, napsauta Insert (Lisää) 

-valikkoa ja napsauta sitten Program Editor (Ohjelmaeditori) > 
New (Uusi).

- tai -

Jos olet Laskin-sovelluksen sivulla, napsauta  Functions & 
Programs (Funktiot ja ohjelmat) ja napsauta sitten Program Editor 
(Ohjelmaeditori) > New (Uusi).

Real or Complex (Reaali- 
tai kompleksiluku)

Voit valita reaaliluvut tai 
suorakulmaisen tai polaarisen 
koordinaatiston.

Auto or Approx 
(Automaattinen tai 
likimääräinen)

Voit valita automaattiset, 
likimääräiset tai täsmälliset 
tulokset.

Vector Format 
(Vektorimuoto)

Voit valita vaihtoehdon 
Rectangular (Suorakulma), 
Cylindrical (Lieriö) tai Spherical 
(Pallo).

Base (Kantaluku) Voit valita vaihtoehdon Decimal 
(Desimaali), Hex (Heksa) tai 
Binary (Binaarinen).

Unit System 
(Yksikköjärjestelmä)

Voit valita yksiköksi SI tai 
Eng/US.

GetMode Lisää getMode()-komennon.

Get Language Info (Hae 
kielitiedot)

Lisää funktion getLangInfo().

Valikon 
nimi

Valikon vaihtoehto Toiminto
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2. Kirjoita nimi määrittämällesi funktiolle tai ohjelmalle.

3. Valitse Type (Tyyppi) (Program (Ohjelma) tai Function (Funktio)).

4. Aseta Library Access (Kirjaston käyttö):

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa vain nykyisestä 
asiakirjasta tai tehtävästä, valitse None (Ei mitään).

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa mistä tahansa 
asiakirjasta mutta et halua sen näkyvän katalogissa, valitse 
LibPriv.

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa mistä tahansa 
asiakirjasta ja haluat sen myös näkyvän katalogissa, valitse 
LibPub (Show in Catalog (Näytä katalogissa). Lisätietoja, katso 
luku Kirjastot.

5. Napsauta OK.

Uusi ohjelmaeditorin ikkuna avautuu, ja siinä on näkyvissä valintojesi 
mukainen malli.

Rivien syöttäminen funktioon tai ohjelmaan
Ohjelmaeditori ei suorita komentoja eikä sievennä lausekkeita 
syöttäessäsi niitä. Ne suoritetaan vasta, kun ratkaiset funktion tai suoritat 
ohjelman.
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1. Jos funktio tai ohjelma vaatii käyttäjän syöttävän argumentteja, 
kirjoita parametrien nimet sulkeisiin nimen perään. Erota parametrit 
pilkulla.

2. Syötä Func- ja EndFunc-rivien (tai Prgm- ja EndPrgm-rivien) väliin 
lausekerivit, joista funktio tai ohjelma muodostuu.

– Voit kirjoittaa funktioiden ja komentojen nimet tai lisätä ne 
katalogista. 

– Rivi voi olla pitempi kuin näytön leveys. Tässä tapauksessa sinun 
on vieritettävä näyttöä nähkäksesi koko lausekkeen.

– Paina Enter-painiketta aina rivin lopussa. Enter-painike syöttää 
uuden tyhjän rivin, jolloin voit jatkaa uusien rivien syöttöä. 

– Voit liikkua funktiossa tai ohjelmassa nuolipainikkeiden ¡, ¢, £ 

ja ¤ avulla syöttäessäsi tai muokatessasi komentoja.

Kommenttien lisääminen
Kommentin symbolin (©) kohdalle voit lisätä huomautuksen. 
Kommenteista voi olla hyötyä ohjelmaa tarkastelevalle tai muokkaavalle 
henkilölle. Kommentit eivät näy ohjelman suorituksen aikana, eikä niillä 
ole mitään vaikutusta ohjelman kulkuun.
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À Vaaditun syntaksin esittävä kommentti. Koska kirjasto-objekti on 
julkinen, ja tämä kommentti on Func- tai Prgm-lohkon ensimmäinen 
rivi, kommentti näkyy katalogissa ohjeena. Lisätietoja, katso luku 
Kirjastot.

Kommentin lisääminen:

1. Aseta kohdistin sen rivin loppuun, johon haluat lisätä kommentin.

2. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta 
Insert Comment (Lisää kommentti).

3. Kirjoita kommenttiteksti symbolin © perään.

Syntaksin tarkastaminen
Ohjelmaeditorin avulla voit tarkastaa funktion tai ohjelman oikean 
syntaksin.

Valitse ohjelmaeditorin Check Syntax & Store (Tarkasta syntaksi 
ja tallenna) -valikon kohta Check Syntax (Tarkasta syntaksi).

Jos syntaksin tarkastuksessa löytyy syntaksivirheitä, näkyviin tulee 
virheilmoitus, ja sovellus yrittää asettaa kohdistimen ensimmäisen 
virheen kohdalle, jotta voit korjata sen.

Funktion tai ohjelman tallentaminen
Funktio tai ohjelma on tallennettava, jotta sitä voidaan käyttää. 
Ohjelmaeditori tarkastaa syntaksin automaattisesti ennen tallennusta.

Define LibPub volcyl(ht,r) =
Prgm

©volcyl(ht,r) => lieriön tilavuus À

Disp “Tilavuus =”, approx(p ¦ r2 ¦ ht)
©Tämä on toinen kommentti.
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Ohjelmaeditorin vasemmassa ylänurkassa on asteriski (*), joka ilmaisee, 
että funktiota tai ohjelmaa ei ole tallennettu.

Valitse ohjelmaeditorin Check Syntax & Store (Tarkasta syntaksi 
ja tallenna) -valikosta Check Syntax & Store (Tarkasta syntaksi ja 
tallenna).

– Jos syntaksin tarkastuksessa löytyy syntaksivirheitä, näkyviin 
tulee virheilmoitus, ja editori yrittää asettaa kohdistimen 
ensimmäisen virheen kohdalle.

– Jos syntaksivirheitä ei löydy, tilariville ohjelmaeditorin yläosaan 
tulee näkyviin viesti “Stored successfully“ (tallennettu 
onnistuneesti).

Huomaa: Jos funktio tai ohjelma on määritetty kirjasto-objektiksi, sinun 
on tallennettava myös asiakirja erityiseen kirjastokansioon ja päivitettävä 
kirjastot, jotta objektia voidaan käyttää muissa asiakirjoissa. Lisätietoja, 
katso luku Kirjastot.

Olemassa olevan ohjelman tai funktion 
näyttäminen
1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta View 

(Näytä).

Näytölle avautuu View (Näytä) -valintaikkuna.

2. Jos funktio tai ohjelma on kirjasto-objekti, valitse sen kirjasto 
Location (Sijainti) -luettelosta.

3. Valitse funktion tai ohjelman nimi Name (Nimi) -luettelosta.

Funktio tai ohjelma avautuu katseluohjelmaan.
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4. Voit tarkastella funktiota tai ohjelmaa nuolipainikkeiden avulla.

5. Kun lopetat tarkastelun, avaa funktio tai ohjelma ohjelmaeditoriin 
painamalla Edit (Muokkaa) -painiketta tai sulje katseluohjelma 
painamalla Esc-painiketta tai napsauttamalla Cancel (Peruuta) 
-painiketta.

Huomaa: Edit (Muokkaa) -valinta on käytettävissä vain nykyiseen 
ohjelmaan määritetyille funktioille ja ohjelmille. Jos haluat muokata 
kirjasto-objektia, sinun on ensin avattava sen kirjastoasiakirja.

Olemassa olevan funktion tai ohjelman 
avaaminen
Voit avata funktion tai ohjelman vain nykyisestä tehtävästä käsin.

1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Open 
(Avaa).

Käytettävissä olevat funktiot ja ohjelmat tulevat näkyviin.

2. Valitse jokin avattavaksi.

Ohjelman tuominen kirjastosta
Voit tuoda kirjasto-objektiksi määritetyn funktion tai ohjelman 
ohjelmaeditoriin nykyisen tehtävän sisällä.

1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Import 
(Tuo).
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Näytölle avautuu Import (Tuo) -valintaikkuna.

2. Valitse Library Name (Kirjaston nimi).

3. Valitse objektin Name (Nimi).

4. Jos haluat muuttaa siirretyn objektin nimeä, kirjoita nimi kohtaan 
Import As (Tuo nimellä).

Kopion luominen funktiosta tai ohjelmasta
Uuden funktion tai ohjelman luominen on mahdollisesti helpompaa 
aloittaa kopioimalla nykyinen funktio tai ohjelma.

1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Create 
Copy (Luo kopio).

Näytölle avautuu Create Copy (Luo kopio) -valintaikkuna.

2. Kirjoita uusi nimi tai hyväksy ehdotettu nimi napsauttamalla OK-
painiketta.

3. Jos haluat muuttaa käyttötasoa, valitse Library Access (Kirjaston 
käyttö) ja määritä uusi taso.

Ohjelman tai funktion nimeäminen uudelleen
Voit nimetä nykyisen funktion tai ohjelman uudelleen ja (halutessasi) 
muuttaa sen käyttötasoa.

1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Rename 
(Nimeä uudelleen).

Näytölle avautuu valintaikkuna, joka sisältää ehdotusnimen.
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2. Kirjoita uusi nimi tai hyväksy ehdotettu nimi napsauttamalla OK-
painiketta.

3. Jos haluat muuttaa käyttötasoa, valitse Library Access (Kirjaston 
käyttö) ja määritä uusi taso.

Kirjaston käyttötason muuttaminen
1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Change 

Library Access (Muuta kirjaston käyttöä).

2. Valitse Library Access (Kirjaston käyttö):

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa vain nykyisestä Laskin-
sovelluksen tehtävästä, valitse None (Ei mitään).

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa mistä tahansa 
asiakirjasta mutta et halua sen näkyvän katalogissa, valitse 
LibPriv.

– Jos haluat käyttää funktiota tai ohjelmaa mistä tahansa 
asiakirjasta ja haluat sen myös näkyvän katalogissa, valitse 
LibPub.

Tekstin etsiminen
1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Find 

(Etsi).
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2. Kirjoita etsittävä teksti ja napsauta OK.

– Jos teksti löytyy, se näkyy korostettuna ohjelmassa.

– Jos tekstiä ei löydy, näkyviin tulee ilmoitusviesti.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen
1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Find 

and Replace (Etsi ja korvaa).

2. Kirjoita etsittävä teksti.

3. Kirjoita korvaava teksti.

4. Korvaa kohdistimen perässä oleva ensimmäinen esiintymä 
napsauttamalla Replace (Korvaa) -painiketta tai korvaa kaikki 
esiintymät napsauttamalla Replace All (Korvaa kaikki).

Nykyisen funktion tai ohjelman sulkeminen
1. Valitse ohjelmaeditorin Actions (Toiminnot) -valikon kohta Close 

(Sulje).

2. Jos funktiossa tai ohjelmassa on tallentamattomia muutoksia, 
sovellus kehottaa tarkastamaan syntaksin ja tallentamaan ennen 
sulkemista.



Ohjelmointi 385

Ohjelmien suorittaminen ja funktioiden 
ratkaiseminen
Määritettyäsi ja tallennettuasi funktion tai ohjelman voit käyttää sitä 
sovelluksesta käsin. Kaikki TI-Nspire™-sovellukset pystyvät ratkaisemaan 
funktioita, mutta vain Laskin-sovellus pystyy suorittamaan ohjelmia.

Ohjelmalausekkeet suoritetaan järjestyksessä (joskin jotkin komennot 
muuttavat ohjelman kulkua). Mahdollinen vastaus näkyy sovelluksen 
työalueella.

• Ohjelman suorittaminen jatkuu, kunnes tullaan viimeiseen 
lausekkeeseen tai Stop-komennon kohdalle.

• Funktion suorittaminen jatkuu, kunnes tullaan Return-komennon 
kohdalle.

• (Windows®) Voit pysäyttää ohjelman suorituksen tai funktion 
laskennan manuaalisesti painamalla Pause/Break-painiketta 
muutaman sekunnin ajan.

Lyhyiden ja pitkien nimien käyttäminen
Saman tehtävän sisällä, jossa objekti on määritetty, voit käyttää objektia 
syöttämällä sen lyhyen nimen (objektin Define-komennossa annetun 
nimen). Tämä koskee kaikkia määritettyjä objekteja, mukaan lukien 
yksityiset, julkiset ja ei-kirjasto-objektit.

Voit käyttää kirjasto-objektia mistä tahansa asiakirjasta käsin 
kirjoittamalla objektin pitkän nimen. Pitkä nimi koostuu objektin 
kirjastoasiakirjan nimestä, jonka perässä on kenoviiva “\” ja sen jälkeen 
objektin nimi. Esimerkiksi objektin, jolle on määritetty nimi func1 
kirjastoasiakirjassa lib1, pitkä nimi on lib1\func1. 

Huomaa: Jos et muista yksityisen kirjasto-objektin vaatimaa täsmällistä 
nimeä tai argumenttien järjestystä, voit avata kirjastoasiakirjan tai 
tarkastella objektia ohjelmaeditorin avulla. Voit käyttää myös komentoa 
getVarInfo nähdäksesi luettelon kirjaston sisältämistä objekteista.

Julkisen kirjaston funktion tai ohjelman käyttö
1. Varmista, että olet määrittänyt objektin asiakirjan ensimmäiseen 

tehtävään, tallentanut objektin, tallentanut kirjastoasiakirjan MyLib-
kansioon ja päivittänyt kirjastot.

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat käyttää funktiota tai 
ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki TI-Nspire™-sovellukset pystyvät ratkaisemaan 
funktioita, mutta vain Laskin-sovellus pystyy suorittamaan ohjelmia.
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3. Avaa katalogi ja etsi ja lisää objekti Kirjasto-välilehden  avulla.

- tai - 
 
Kirjoita objektin nimi. Jos kyseessä on funktio tai ohjelma, lisää 
nimen perään aina sulkumerkki. 

4. Jos ohjelma vaatii käyttäjän syöttävän yhden tai usempia 
argumentteja, merkitse arvot tai muuttujien nimet sulkujen sisään.

5. Paina Enter-painiketta.

Yksityisen kirjaston funktion tai ohjelman käyttö
Jotta voit käyttää yksityisen kirjaston objektia, sinun on tiedettävä sen 
pitkä nimi. Esimerkiksi objektin, jolle on määritetty nimi func1 
kirjastoasiakirjassa lib1, pitkä nimi on lib1\func1.

Huomaa: Jos et muista yksityisen kirjasto-objektin vaatimaa täsmällistä 
nimeä tai argumenttien järjestystä, voit avata kirjastoasiakirjan tai 
tarkastella objektia ohjelmaeditorin avulla.

1. Varmista, että olet määrittänyt objektin asiakirjan ensimmäiseen 
tehtävään, tallentanut objektin, tallentanut kirjastoasiakirjan MyLib-
kansioon ja päivittänyt kirjastot.

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat käyttää funktiota tai 
ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki TI-Nspire™-sovellukset pystyvät ratkaisemaan 
funktioita, mutta vain Laskin-sovellus pystyy suorittamaan ohjelmia.

3. Kirjoita objektin nimi. Jos kyseessä on funktio tai ohjelma, lisää 
nimen perään aina sulkumerkki.

4. Jos objekti vaatii käyttäjän syöttävän yhden tai usempia 
argumentteja, merkitse arvot tai muuttujien nimet sulkujen sisään.

5. Paina Enter-painiketta.

libs2\func1()

libs2\func1(34,power)

libs2\func1()

libs2\func1(34,power)
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Ei-kirjasto-ohjelman tai -funktion suorittaminen
1. Varmista, että olet samassa tehtävässä, jossa funktio tai ohjelma on 

määritetty.

2. Kirjoita funktion tai ohjelman nimi syöteriville tai valitse nimi 

luettelosta napsauttamalla työkalurivin kohtaa .

Nimen perään on aina lisättävä sulkupari.

Jos funktio tai ohjelma vaatii käyttäjän syöttävän yhden tai usempia 
argumentteja, merkitse arvot tai muuttujien nimet sulkujen sisään.

3. Paina Enter-painiketta.

Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen

(Windows®) Voit pysäyttää ohjelman suorituksen painamalla 
painiketta Pause/Break muutaman sekunnin ajan. 

Näkyviin tulee viesti.

– Kun haluat muokata funktiota tai ohjelmaa ohjelmaeditorissa, 
valitse Go To (Siirry). Kohdistin on sen komennon kohdalla, 
jossa keskeytys tapahtui.

– Voit sulkea viestiruudun Esc-painikkeella.

Arvojen hakeminen ohjelmaan
Voit syöttää arvoja funktioon tai ohjelmaan seuraavalla tavalla:

• Pyytää käyttäjiä tallentamaan arvot etukäteen erityisiin muuttujiin. 
Tällöin objekti voi viitata näihin muuttujiin.

• Upottaa arvot suoraan objektiin itseensä.

prog1()

prog1(34,power)

Define calculatearea()=
Prgm
 area:=wt*ht
EndPrgm
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• Käyttää parametreja määritelmässä. Tässä tapauksessa käyttäjät 
voivat siirtää yhden tai usempia arvoja argumentteina objektiin 
käyttäessään sitä.

Esimerkki arvojen siirtämisestä ohjelmaan
Seuraava ohjelma, volcyl, laskee lieriön tilavuuden. Ohjelmaan on 
siirrettävä kaksi arvoa. Ensimmäisen arvon on oltava korkeus ja toisen 
säde.

Kun määrität ohjelman ohjelmaeditorissa, parametrit, joita käytetään 
siirrettyjen arvojen tallentamisessa, merkitään sulkeisiin. Koska 
parametrit ovat paikanpitäjiä, niiden järjestys on tärkeä. Valitse 
parametreille sellaiset nimet, jotka muistuttavat annettavasta tiedosta.

1. Määritä volcyl-ohjelma.

2. Kun suoritat ohjelman, näet lieriön tilavuuden, jonka korkeus on 34 
mm ja säde 5 mm.

Huomaa: Sinun ei tarvitse käyttää parametrinimiä suorittaessasi volcyl-
ohjelman, mutta sinun on annettava kaksi argumenttia (arvoina, 
muuttujina tai lausekkeina). Ensimmäisen arvon on oltava korkeus ja 
toisen säde.

Define calculatearea()=
Prgm
 wt:=3
 ht:=23
 area:=wt*ht
EndPrgm

Define calculatearea(wt,ht)=
Prgm
  area:=wt*ht
EndPrgm

Define volcyl(height,radius) =
Prgm

Disp “Volume =”, approx(p ¦ radius2 ¦ 
height)
EndPrgm

volcyl(34,5) Volume = 534.071
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Tietojen näyttäminen
Parhaillaan ratkaistava funktio tai suoritettava ohjelma ei näytä 
välilaskutuloksia, ellet sisällytä siihen Disp-komentoa. Tässä kohtaa on 
merkittävä ero suoritettaessa laskutoimitus syöterivillä tai funktion tai 
ohjelman sisällä.

Nämä laskutoimitukset eivät näy vastauksena funktiossa tai ohjelmassa 
(vaikka ne näkyvät syöterivillä laskettaessa).

Disp näyttää laskutoimituksen tuloksen tai tekstin funktiossa tai 
ohjelmassa.

Tuloksen näyttäminen ei tallenna tulosta. Jos aiot viitata myöhemmin 
ohjelman laskemaan tulokseen, tallenna tulos globaaliin muuttujaan.

Paikallisten muuttujien käyttö
Paikallinen muuttuja on väliaikainen muuttuja, joka on olemassa vain 
käyttäjän määrittämän funktion ratkaisemisen aikana tai käyttäjän 
määrittämän ohjelman suorittamisen aikana.

Esimerkki paikallisesta muuttujasta
Seuraava ohjelmasegmentti sisältää For...EndFor-silmukan (jota 
käsitellään myöhemmin tässä moduulissa). Muuttuja i on silmukan 
laskuri. Useimmissa tapauksissa muuttujaa i käytetään vain ohjelman 
suorittamisen aikana.

À Määrittää muuttujan i paikalliseksi.

Huomaa: Mikäli mahdollista, määritä paikallisiksi kaikki muuttujat, joita 
käytetään vain ohjelman sisällä ja joiden ei tarvitse olla käytettävissä 
ohjelman pysähtymisen jälkeen.

12¦6
cos(p/4)

Disp 12¦6
Disp “Tulos:”,cos(p/4)

cos(p/4)&maksimi
Disp maksimi

Local i À

For i,0,5,1
Disp i

EndFor
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Mikä aiheuttaa määrittämättömän muuttujan 
virheilmoituksen?
Määrittämätön muuttuja -virheilmoitus tulee näkyviin, kun ratkaiset 
käyttäjän määrittämän funktion tai suoritat käyttäjän määrittämän 
ohjelman, jossa viitataan alustamattomaan paikalliseen muuttujaan 
(jolle ei ole määritetty arvoa). 

Esimerkki:

À Paikalliselle muuttujalle m ei ole määritetty alkuarvoa.

Paikalliset muuttujat on alustettava (niille on määritettävä 
alkuarvo).
Kaikille paikallisille muuttujille on määritettävä alkuarvo, ennen kuin 
niihin viitataan.

À 1 tallennetaan alkuarvoksi muuttujalle m.

Huomaa: Funktiot ja ohjelmat eivät pysty käyttämään paikallista 
muuttujaa symbolisten laskutoimitusten suorittamiseksi.

Symbolisten laskutoimitusten suorittaminen
Jos haluat funktion tai ohjelman suorittavan symbolisia laskutoimituksia, 
sinun on käytettävä globaalia muuttujaa paikallisen muuttujan sijaan. 
Sinun on kuitenkin varmistettava, että globaali muuttuja ei ole jo 
olemassa ohjelman ulkopuolella. Seuraavista menetelmistä voi olla apua.

• Viittaa globaalin muuttujan nimeen, tyypillisesti kaksi tai useampia 
merkkejä, jota ei todennäköisesti ole olemassa funktion tai ohjelman 
ulkopuolella.

Define fact(n)=Func

Local m À

While n>1
n†m&m: n–1&n

EndWhile

Define fact(n)=Func

Local m: 1&m À

While n>1
n†m&m: n–1&n

EndWhile
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• Sisällytä DelVar-komento ohjelmaan poistaaksesi globaalin 
muuttujan, mikäli se on olemassa, ennen kuin viittaat siihen. (DelVar 
ei poista lukittuja tai linkitettyjä muuttujia.)

Funktioiden ja ohjelmien väliset erot
Ohjelmaeditorissa määritetty funktio on hyvin samanlainen kuin 
TI-Nspire™ CAS -ohjelmiston valmiiksi sisältämät funktiot.

• Funktioiden tulee antaa tulos, joka voidaan piirtää tai syöttää 
taulukkoon. Ohjelmat eivät pysty antamaan vastausta.

• Voit käyttää funktiota (mutta et ohjelmaa) lausekkeen sisällä. 
Esimerkki: 3 ¦ func1(3) on kelvollinen lauseke, mutta 3 ¦ prog1(3) ei 
ole.

• Ohjelmia voi suorittaa vain Laskin-sovelluksessa. Funktioita sen sijaan 
voi ratkaista Laskin-, Muistiinpanot-, Listat & Taulukot-, Kuvaajat & 
Geometria- ja Data & Tilastot -sovelluksissa.

• Funktio voi viitata mihin tahansa muuttujaan, mutta se voi tallentaa 
arvon vain paikalliseen muuttujaan. Ohjelmiin voidaan tallentaa 
sekä paikallisia että globaaleja muuttujia.

Huomaa: Argumentteja, joita käytetään arvojen siirtämisessä 
funktioon, käsitellään automaattisesti paikallisina muuttujina. 
Jos haluat tallentaa arvoja muihin muuttujiin, sinun on annettava 
niille määrite Local (Paikallinen) funktion sisältä käsin.

• Funktio ei voi hakea ohjelmaa aliohjelmana, mutta se voi hakea 
toisen käyttäjän määrittämän funktion.

• Ohjelmaa ei voi määrittää funktion sisään.

• Funktio ei voi määrittää globaalia funktiota, mutta se voi määrittää 
paikallisen funktion.

Ohjelman hakeminen toisen ohjelman sisältä
Ohjelma voi hakea toisen ohjelman aliohjelmana. Aliohjelma voi olla 
ulkoinen (erillinen ohjelma) tai sisäinen (sisältyy pääohjelmaan). 
Aliohjelmat ovat hyödyllisiä, kun ohjelman on suoritettava toistuvasti 
sama komentoryhmä useissa eri paikoissa.
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Erillisen ohjelman hakeminen
Kun haluat hakea erillisen ohjelman, käytä samaa syntaksia kuin 
suorittaessasi ohjelman syöteriviltä.

Sisäisen aliohjelman määrittäminen ja hakeminen
Kun haluat määrittää sisäisen aliohjelman, käytä Define-komentoa ja 
silmukkaa Prgm...EndPrgm. Koska aliohjelma on määritettävä ennen 
kuin sen voi hakea, hyvä käytäntö on määrittää aliohjelmat pääohjelman 
alussa.

Sisäinen aliohjelma haetaan ja suoritetaan samalla tavalla kuin erillinen 
ohjelma.

À Määrittää aliohjelman paikalliseksi muuttujaksi.

Á Määrittää aliohjelman.

Â Hakee aliohjelman.

Huomaa: Siirry ohjelmaeditorin Var-valikon kautta Define- ja 
Prgm...EndPrgm-komentoihin.

Aliohjelmien käyttöön liittyviä huomautuksia
Aliohjelman lopussa ohjelman suoritus palaa hakevaan ohjelmaan. Voit 
poistua aliohjelmasta muina ajankohtina käyttämällä Return-komentoa 
ilman argumenttia.

Define subtest1()=
Prgm

For i,1,4,1
subtest2(i,i¦1000)

EndFor

Define subtest2(x,y)=
Prgm

Disp x,y
EndPrgm 

Define subtest1()=
Prgm

local subtest2 À

Define subtest2(x,y)= Á

Prgm
Disp x,y

EndPrgm
©Pääohjelman alku
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Aliohjelma ei voi käyttää hakevassa ohjelmassa määritettyjä paikallisia 
muuttujia. Samaten hakeva ohjelma ei voi käyttää aliohjelmassa 
määritettyjä paikallisia muuttujia.

Lbl-komennot ovat paikallisia ohjelmille, joissa ne sijaitsevat. Niinpä 
hakevassa ohjelmassa oleva Goto-komento ei voi haarautua 
aliohjelmassa olevaan tunnukseen tai päin vastoin.

Kehämääritysvirheiden välttäminen
Kun lasket käyttäjän määrittämän funktion tai suoritat ohjelman, voit 
määrittää argumentin, joka sisältää saman muuttujan, jota on käytetty 
funktion määrittämisessä tai ohjelman luomisessa. Välttääksesi 
kehämääritysvirheitä sinun on kuitenkin määritettävä arvo muuttujille, 
joita käytetään funktion ratkaisemisessa tai ohjelman suorittamisessa. 
Esimerkki:

– tai –

À Aiheuttaa kehämääritysvirheilmoituksen, jos x:llä tai i:llä ei ole 
arvoa. Virhettä ei esiinny, jos x:lle tai i:lle on jo määritetty arvo.

Funktion tai ohjelman suorituksen kontrollointi
Kun suoritat ohjelman tai ratkaiset funktion, ohjelmarivit suoritetaan 
järjestyksessä. Jotkin komennot kuitenkin muuttavat ohjelman 
suorituksen kulkua. Esimerkki:

• Kontrollirakenteet, kuten If...EndIf-komennot, käyttävät ehtotestiä 
määrittääkseen, mikä osa ohjelmasta tulee suorittaa.

• Silmukkakomennot, kuten For...EndFor, toistavat komentojen 
ryhmää.

Komentojen If, Lbl ja Goto käyttäminen ohjelman 
suorittamisen kontrolloinnissa
If-komennon ja useiden If...EndIf-rakenteiden avulla voit laskea 
lausekkeen tai lausekelohkon ehdollisesti eli testin tulokseen perustuen 
(kuten x>5). Lbl (tunnus)- ja Goto-komentojen avulla voit haarautua tai 
hypätä paikasta toiseen funktiossa tai ohjelmassa.

x+1&x À

For i,i,10,1

Disp i À
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If-komento ja useat If...EndIf-rakenteet sijaitsevat ohjelmaeditorin 
Control (Kontrolli) -valikossa.

Kun lisäät rakenteen, kuten If...Then...EndIf, kohdistimen kohdalle 
lisätään malli. Kohdistin sijoittuu siten, että voit syöttää ehtotestin.

If-komento
Kun haluat suorittaa yhden komennon ehtotestin ollessa tosi, käytä 
yleistä muotoa:

À Suoritetaan vain, jos x>5; muussa tapauksessa ohitetaan.

Á Näyttää aina x:n arvon.

Tässä esimerkissä sinun on tallennettava arvo x:lle ennen If -komennon 
suorittamista.

If...Then...EndIf-rakenteet
Kun haluat suorittaa yhden komentojen ryhmän, jos ehtotesti on tosi, 
käytä rakennetta:

À Suoritetaan vain, jos x>5. 

Á Näyttää seuraavien arvon:
2x, jos x>5 
x, jos x{5

Huomaa: EndIf merkitsee loppukohdan Then-lohkolle, joka suoritetaan, 
jos ehto on tosi.

If...Then...Else... EndIf-rakenteet
Kun haluat suorittaa yhden komentojen ryhmän, jos ehtotesti on tosi, ja 
toisen ryhmän, jos ehto on epätosi, käytä seuraavaa rakennetta:

If x>5

Disp "x on suurempi kuin 5" À

If x>5 Then

Disp "x on suurempi kuin 5" À

2†x&x À

EndIf
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À Suoritetaan vain, jos x>5.

Á Suoritetaan vain, jos x{5.

Â Näyttää seuraavien arvon:
2x, jos x>5 
5x, jos x{5

If...Then...ElseIf... EndIf-rakenteet
Monimutkaisemman If-komennon avulla voit testata useita ehtoja. 
Oletetaan, että haluat ohjelman testaavan käyttäjän syöttämää 
argumenttia, joka viittaa yhteen neljästä vaihtoehdosta. 

Testataksesi jokaisen vaihtoehdon (If Vaihtoehto=1, If Vaihtoehto=2 ja 
niin edelleen) käytä If...Then...ElseIf...EndIf-rakennetta.

Lbl- ja Goto-komennot
Voit kontrolloida ohjelman suoritusta myös Lbl (tunnus)- ja Goto-
komentojen avulla. Nämä komennot sijaitsevat ohjelmaeditorin 
Transfers (Siirrot) -valikossa.

Lbl-komennon avulla voit merkitä tietyn kohdan funktiossa tai 
ohjelmassa (määrittää nimen).

Sen jälkeen voit käyttää Goto-komentoa missä tahansa funktion tai 
ohjelman kohdassa haaroittaaksesi funktion/ohjelman määritettyä 
tunnusta vastaavaan kohtaan.

If x>5 Then

Disp "x on suurempi kuin 5" À

2†x&x À

Else
Disp "x on pienempi tai yhtä suuri kuin 

5" Á

Lbl  labelName
tälle paikalle määritettävä nimi (käytä samaa 
nimeämistapaa kuin muuttujan nimille)

Goto  labelName
määrittää, mihin Lbl-komentoon siirrytään
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Koska Goto-komento on ehdoton (se haarautuu aina määritettyyn 
tunnukseen), sitä käytetään usein yhdessä If-komennon kanssa, jotta voit 
määrittää ehtotestin. Esimerkki:

À Jos x>5, haarautuu suoraan tunnukseen GT5. 

Á Tässä esimerkissä ohjelman tulee sisältää komentoja (kuten Stop), 
jotka estävät lausekkeen Lbl GT5 suorittamisen, jos x{5.

Silmukoiden käyttäminen komentoryhmän 
toistamiseksi
Voit toistaa samaa komentoryhmää peräkkäin käyttämällä jotakin 
silmukkarakenteista. Käytettävissä on useita erilaisia silmukkatyyppejä. 
Jokainen niistä suorittaa silmukan eri tavalla ehtotestin mukaisesti.

Silmukkakomennot ja silmukoihin liittyvät komennot sijaitsevat 
ohjelmaeditorin Control (Kontrolli)- ja Transfers (Siirrot) -valikoissa.

Kun lisäät jonkin silmukkarakenteen, sen malli lisätään kohdistimen 
kohdalle. Sen jälkeen voit aloittaa silmukassa suoritettavien komentojen 
syöttämisen.

For...EndFor-silmukat
For...EndFor-silmukka käyttää laskuria kontrolloidakseen silmukan 
toistokertojen määrää. For-komennon syntaksi on: 

Huomaa: Loppuarvon on oltava pienempi kuin alkuarvo, mikäli lisäys on 
negatiivinen.

For -muuttuja, alku, loppu [, lisäys]

À Muuttuja, jota käytetään laskurina

Á Laskurin arvo, jota käytetään, kun For suoritetaan ensimmäisen 
kerran

Â Poistuu silmukasta, kun muuttuja ylittää tämän arvon

Ã Lisätään laskuriin aina, kun For suoritetaan seuraavan kerran (Jos 
tämä valinnainen arvo jätetään pois, lisäys on 1.)

If x>5

Goto GT5 À

Disp x
--------

-------- Á

À Á Â Ã
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Kun For suoritetaan, muuttujan arvoa verrataan loppuarvoon. Jos muuttuja 
ei ylitä loppuarvoa, silmukka suoritetaan; muussa tapauksessa kontrolli 
hyppää EndFor-komentoa seuraavaan komentoon.

Huomaa: For-komento lisää automaattisesti laskurin muuttujan arvoa, 
jotta funktio tai ohjelma voi poistua silmukasta tietyn toistokertojen 
määrän jälkeen.

Silmukan (EndFor) lopussa kontrolli hyppää takaisin For-komentoon, 
jossa muuttujan arvoa lisätään ja sitä verrataan loppuarvoon.

Esimerkki:

À Näyttää vastauksena 0, 1, 2, 3, 4 ja 5.

Á Näyttää vastauksen 6. Kun muuttujan arvo on lisääntynyt lukuun 6, 
silmukkaa ei suoriteta.

Huomaa: Voit määrittää laskurin muuttujan paikalliseksi, jos sitä ei 
tarvitse tallentaa funktion tai ohjelman päättymisen jälkeen.

While...EndWhile-silmukat
While...EndWhile-silmukka toistaa komentolohkoa niin kauan kuin 
määritetty ehto on tosi. While-komennon syntaksi on: 

While -ehto

While-komentoa suoritettaessa määritetään ehdon totuusarvo. Jos ehto on 
tosi, silmukka suoritetaan; muussa tapauksessa kontrolli hyppää 
EndWhile-komentoa seuraavaan komentoon.

For i,0,5,1

Disp i À

EndFor

Disp i Á

i > 5

i { 5 For i,0,5,1 
-------- 
-------- 
EndFor
--------

x | 5

x < 5 While x<5 
-------- 
-------- 
EndWhile 
--------
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Huomaa: While-komento ei muuta ehtoa automaattisesti. Sinun on 
syötettävä komennot, jotka mahdollistavat funktion tai ohjelman 
poistumisen silmukasta.

Silmukan (EndWhile) lopussa kontrolli hyppää takaisin While-
komentoon, jossa ehdon totuusarvo määritetään uudelleen.

Jotta silmukka voidaan suorittaa ensimmäisen kerran, ehdon on oltava 
aluksi tosi.

• Ehtoon viittaavat mahdolliset muuttujat on asetettava ennen While-
komentoa. (Voit syöttää arvot valmiiksi funktioon tai ohjelmaan tai 
voit kehottaa käyttäjää syöttämään arvot.)

• Silmukan tulee sisältää komennot, jotka muuttavat ehdon arvoja 
siten, että se on lopuksi epätosi. Muussa tapauksessa ehto on aina 
tosi, ja funktio tai ohjelma ei voi poistua silmukasta (= ikuinen 
silmukka).

Esimerkki:

À Asettaa aluksi x:n arvon.

Á Näyttää vastauksena 0, 1, 2, 3 ja 4.

Â Lisää x:n arvoa.

Ã Näyttää vastauksen 5. Kun x:n arvo on lisääntynyt lukuun 5, 
silmukkaa ei suoriteta.

Loop...EndLoop-silmukat
Loop...EndLoop luo ikuisen silmukan, jota toistetaan loputtomasti. 
Loop-komennossa ei ole argumentteja.

Tyypillisesti silmukkaan lisätään komennot, jotka sallivat ohjelman 
poistua silmukasta. Yleisesti käytettyjä komentoja ovat: If, Exit, Goto ja 
Lbl (tunnus). Esimerkki:

0&x À

While x<5

Disp x Á

x+1&x Â

Loop 
-------- 
-------- 
EndLoop
--------
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À If-komento tarkistaa ehdon.

Á Poistuu silmukasta ja hyppää tähän, kun x on lisääntynyt arvoon 6.

Huomaa: Exit-komento poistuu nykyisestä silmukasta.

Tässä esimerkissä If-komento voi olla missä tahansa kohtaa silmukassa.

If-komento voi käyttää myös Goto-komentoa ohjelman kontrollin 
siirtämiseksi määritettyyn Lbl (tunnus) -komentoon.

Silmukan toistaminen välittömästi
Cycle-komento siirtää ohjelman kontrollin välittömästi seuraavaan 
silmukan iteraatioon (ennen kuin nykyinen iteraatio on suoritettu 
loppuun). Tämä komento toimii silmukoiden For...EndFor, 
While...EndWhile ja Loop...EndLoop kanssa.

Lbl- ja Goto-silmukat
Vaikka Lbl (tunnus)- ja Goto-komennot eivät ole tarkasti ottaen 
silmukkakomentoja, niiden avulla voidaan luoda ikuinen silmukka. 
Esimerkki:

Kuten Loop...EndLoop-silmukan, tämänkin silmukan tulee sisältää 
komennot, jotka sallivat funktion tai ohjelman poistua silmukasta.

Kun If-komento on: Silmukka on:

Silmukan alussa Suoritetaan vain, jos ehto on tosi.

Silmukan lopussa Suoritetaan vähintään kerran ja 
toistetaan vain, jos ehto on tosi.

0&x
Loop

Disp x
x+1&x

If x>5 À

Exit

Lbl ALKU 
-------- 
-------- 
Goto ALKU
--------
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Tila-asetusten muuttaminen
Funktioissa ja ohjelmissa tietyt laskenta- tai tulostilat voidaan asettaa 
väliaikaisesti setMode()-funktion avulla. Oikeaan syntaksiin voidaan 
siirtyä helposti ohjelmaeditorin Mode (Tila) -valikosta tarvitsematta 
muistaa numerokoodeja.

Huomaa: Funktion tai ohjelman määritelmän sisällä tehdyt 
tilamuutokset eivät ole voimassa funktion tai ohjelman ulkopuolella.

Tilan asettaminen
1. Sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä setMode-funktion.

2. Kun valitset tilan Mode (Tila) -valikosta, näkyviin tulee sen asetukset 
sisältävä valikko.

3. Valitse asetus.

Oikea syntaksi lisätään kohdistimen kohdalle. Esimerkki:

Ohjelmavirheiden etsiminen ja virheiden käsittely
Kirjoitettuasi funktion tai ohjelman voit etsiä ja korjata virheet usealla 
eri tavalla. Voit myös luoda virheenkäsittelykomennon itse funktioon tai 
ohjelmaan.

Jos funktio tai ohjelma sallii käyttäjän valita usean eri vaihtoehdon 
joukosta, suorita funktio/ohjelma ja testaa jokainen vaihtoehto.

Virheiden poistomenetelmät
Ajonaikaiset virheilmoitukset voivat löytää syntaksivirheitä, mutta eivät 
ohjelmalogiikan virheitä. Seuraavat menetelmät voivat olla hyödyllisiä.

• Lisää väliaikaisesti Disp-komentoja kriittisten muuttujien arvojen 
näyttämiseksi.

• Voit varmistaa, että silmukan suorituskertojen määrä on oikea Disp-
komennon avulla, joka näyttää laskurin muuttujan tai ehtotestin 
arvot.

• Voit varmistaa aliohjelman suorittamisen Disp-komennon avulla, 
joka näyttää esimerkiksi viestit “Siirrytään aliohjelmaan” ja 
“Poistutaan aliohjelmasta” aliohjelman alussa ja lopussa.

• (Windows®) Voit pysäyttää ohjelman suorituksen tai funktion 
laskennan manuaalisesti painamalla Pause/Break-painiketta 
muutaman sekunnin ajan.
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Virheenkäsittelykomennot

Komento Kuvaus

Try...EndTry Määrittää lohkon, joka sallii funktion tai ohjelman 
suorittaa komennon ja tarvittaessa poistua tämän 
komennon luomasta virheestä.

ClrErr Poistaa virhetilan ja nollaa järjestelmän muuttujan 
Errornum.

PassErr Ohittaa virheen siirtyen Try...EndTry-lohkon seuraavalle 
tasolle.
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Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin avulla voit kerätä mittaustuloksia anturin 
kautta ja esittää tiedot automaattisesti taulukossa ja/tai kuvaajassa 
analyysiä varten. Tiedonkeruu toimii Listat & Taulukot-, Data & Tilastot- 
ja Kuvaajat & Geometria -sovellusten kanssa. Mittaustulosten 
analysointiohjeet löytyvät näitä sovelluksia käsittelevistä luvuista.

Yhteensopivat anturiliitännät
Tiedonkeruu-ohjauskonsoli toimii seuraavien USB-anturiliitäntöjen 
kanssa:

• Vernier EasyTemp® USB-lämpötila-anturi

• Texas Instrumentsin CBR2™-liiketunnistin

• Vernier Go!®Motion -liiketunnistin

• Vernier Go!®Temp USB-lämpötila-anturi

• Vernier Go!®Link (sekä siihen liittyvät anturit)

• Vernier EasyLink® (sekä siihen liittyvät anturit)

Mittaustulosten analysoiminen
Tiedonkeruu-ohjauskonsolin avulla voit valvoa ja ohjata mittausta 
käyttäessäsi TI-Nspireé-kämmenlaitetta tai tietokonetta, jossa on 
TI-Nspireé-tietokoneohjelmisto. Tiedonkeruun määritykset, kuten 
mittausten lukumäärä, mittayksiköt ja mittaustiheys, on etukäteen 
määritetty toimimaan antureiden kanssa. Voit myös muuttaa 
tiedonkeruun asetuksia Tiedonkeruu-ohjauskonsolilta. 

Avaa Tiedonkeruu-ohjauskonsoli, josta voit ohjata tiedonkeruuta 
etäisyys-, lämpötila-, liike- tai painemittausten tai muuntyyppisten, 
yhteensopivien anturiliitäntöjen tukemien mittausten aikana. Kerätessäsi 
mittaustuloksia voit liikkua ohjauskonsolin ja Listat & Taulukot-, Data & 
Tilastot- ja Kuvaajat & Geometria -sovellusten välillä. Mittaustiedot 
näkyvät reaaliaikaisina Tiedonkeruu-ohjauskonsolia tukevissa 
sovelluksissa. Esimerkiksi mitatut lämpötilat näkyvät niihin liittyvissä 
Listat & Taulukot -sovelluksen soluissa lämpötila-anturin mitatessa niitä. 

Huomaa: Mittaustulosten reaaliaikainen näyttö on mahdollinen, kun 
keruutiheys on korkeintaan 20 mittausta sekunnissa. Pienemmillä 
mittausväleillä kerätyt mittaustiedot näkyvät mittausajon päätyttyä. 
Kun anturin mittausväli on esimerkiksi 30 mittausta sekunnissa, anturin 
mittauksia kuvaava Kuvaajat & Geometria -sovelluksen kaavio tulee 
näkyviin mittauksen päätyttyä (ei mittaustietojen keruun aikana).
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Tiedonkeruu-ohjauskonsolin käynnistäminen
Tiedonkeruu-ohjauskonsoli käynnistyy automaattisesti, kun anturi 
kytketään, tai voit käynnistää sen manuaalisesti Insert (Lisää) -valikosta. 

Huomaa: Jos avaat TI-Nspireé-asiakirjan (.tns-tiedoston), joka sisältää 
aikaisemmassa kuin version 1.4 TI-Nspireé-käyttöjärjestelmässä luotuja 
tiedonkeruusovelluksen sivuja, tiedot säilyvät tallessa, mutta 
mittaukseen liittyvät asetukset eivät säily.

Automaattisen käynnistyksen käyttö 
Sovellus käynnistyy automaattisesti, kun kytket jonkin tuetun 
USB-anturin tai -liitännän TI-Nspireé-kämmenlaitteeseen tai 
tietokoneeseen, jossa on käynnissä matematiikan ja luonnontieteiden 
TI-Nspireé-tietokoneohjelmisto. 

1. Kytke tuettu USB-anturi tai -liitäntä joko 
TI-Nspireé-kämmenlaitteeseen tai tietokoneeseen, jossa on 
TI-Nspireé-tietokoneohjelmisto.

Näytölle avautuu automaattisen käynnistyksen (Auto Launch) 
valintaikkuna:

Jos avoinna on useampi kuin yksi asiakirja (tietokoneessa), ohjelma 
kysyy, mitä asiakirjaa haluat käyttää.

2. Valitse Tiedonkeruu-ohjauskonsolissa käytettäväksi sovellukseksi 
Data & Tilastot-, Listat & Taulukot- tai Kuvaajat & Geometria -
sovellus ja napsauta OK-painiketta. 

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli avautuu näytölle. Jos olet valinnut jonkin 
sovelluksen Auto Launch -valintaikkunasta, sovellus tulee näkyviin. 
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Seuraavassa esimerkissä on Listat & Taulukot -sovellus, joka on lisätty 
sivulle Tiedonkeruu-ohjauskonsolin automaattisen käynnistyksen 
jälkeen. 

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli valmiina keräämään mittaustuloksia 
(lämpötila ajan funktiona)

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli määrittää kytketyn anturin tyypin ja 
toimii oletusmääritysten mukaisesti. 

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin käynnistäminen 
manuaalisesti
Tiedonkeruu-ohjauskonsoli on käynnistettävä Insert (Lisää) -valikosta, 
kun sovellus on suljettu ja seuraavat olosuhteet ovat voimassa:

• Aikaisemmassa mittauksessa käytetty anturi on edelleen kytkettynä 
ja tiedonkeruu on käynnistettävä uudelleen.

• Haluat suorittaa uuteen tehtävään liittyvät mittaukset.

• Mittaukseen on tehtävä anturikohtaisia muutoksia.

Tiedonkeruun käynnistäminen manuaalisesti:

1. Kytke yhteensopiva USB-anturi TI-Nspireé-kämmenlaitteeseen 
tai tietokoneeseen, jossa on käynnissä matematiikan ja 
luonnontieteiden TI-Nspireé -tietokoneohjelmisto. 

Huomaa: Saat käyttöön esimerkin mukaisen sivun asettelun 

napsauttamalla painiketta  ja valitsemalla vierekkäisen 
asettelun (side-by-side). Muutettuasi asettelua lisää yhdelle sivulle 
joko Listat & Taulukot -sovellus tai kuvaajienpiirtosovellus (Data & 
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Tilastot tai Kuvaajat & Geometria). Voit lisätä jonkin sovelluksen 
asettelun toiselle sivulle määritellessäsi mittausta.

2. Napsauta Insert (Lisää) > Data Collection Console 
(Tiedonkeruu-ohjauskonsoli).

Tiedo
nkeruu-ohjauskonsoli avautuu näytölle. Jos kytketty anturi mittaa 
voimassa olevia olosuhteita, mittausarvot tulevat näkyviin konsolille. 
Arvot eivät näy sovelluksissa, ennen kuin asetat tiedonkeruun 
toimintatilan ja käynnistät mittauksen.
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3. Ota käyttöön tuetun sovelluksen reagointi anturiin valitsemalla 
vaihtoehdot Display Data In (Näytä tiedot...) > App(s) on Current 

Page (Nykyisen sivun sovellukset) Experiment (Koe) -valikosta ( ). 
Tämä vaihtoehto sallii tuettujen sovellusten näyttää tiedonkeruun 
yksityiskohdat (muuttujanimet, taulukon arvot ja kuvaajien pisteet):

• Sivulla oleva kuvaajienpiirtosovellus (Kuvaajat & Geometria tai 
Data & Tilastot) lisää tiedonkeruun muuttujat akseleiden 
selitysteksteiksi. 

• Listat & Taulukot lisää tiedonkeruun muuttujien nimet 
sarakkeiden otsikoiksi.

4. Aseta tiedonkeruussa käytettävä toimintatila valitsemalla kohta 
Set Up Collection (Aseta keruu):

– Valitse Time Graph (Aikakuvaaja), jos mittaus suoritetaan ajan 
suhteen:

Kun valitset Time Graph (Aikakuvaaja) -tilan, anna 
sekuntimäärä, joka odotetaan mittausten välillä, sekä 
mittauksen kesto sekunteina valintaikkunaan Configure Time 
Based Data Collection (Määritä aikaperusteinen tiedonkeruu). 

Edellä oleva valintaikkuna Configure Time Based Data 
Collection (Määritä aikaperusteinen tiedonkeruu) on 
lämpötila-anturista. Tässä esimerkissä oletusasetusten 
perusteella mittaus suoritetaan sekunnin välein ja mittaus 
kestää 180 sekuntia. Voit muokata anturin oletusasetuksia. 
Mahdolliset asetukset riippuvat anturin tyypistä. 

– Valitse Events with Entry (Syöttötapahtumat), jos haluat 
asettaa mittaukset manuaalisesti tietylle määrittämällesi 
tapahtumasarjalle. Joka kerta kun painat painiketta Keep 
(Säilytä), näytölle avautuu valintaikkuna Events with Entry 
(Syöttötapahtumat), johon voit syöttää arvon riippuvalle 
muuttajalle. Tutkiaksesi esimerkiksi paineen ja tilavuuden välistä 
suhdetta voit mitata manuaalisesti painelukeman 
paineanturista. Mittauksen painearvo, jonka syötät kohtaan 
Enter Value (Syötä arvo), vastaa astiassa olevan 
nestetilavuuden painetta. 
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– Valitse Selected Events (Valitut tapahtumat), jos haluat ottaa 
talteen näytetyn mittaustuloksen ja käyttää automaattisesti 
määritettyä juoksevaa tapahtumanumeroa aina, kun painat 
Keep (Säilytä) -painiketta tiedonkeruun aikana.

5. Käynnistä tiedonkeruu painamalla Tiedonkeruu-ohjauskonsolin 

painiketta .

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli tunnistaa vaiheissa 4 ja 5 määritetyn 
anturin asetukset. 

Seuraavasta esimerkistä näet, miltä Tiedonkeruu-ohjauskonsoli ja 
Data & Tilastot -sovellus näyttävät mittauksen ollessa käynnissä.

Huomaa: Tiedonkeruu-ohjauskonsoli on käytettävissä yhdelle 
tehtävälle kerrallaan. Jos poistut tehtävästä mittauksen ollessa 
käynnissä, Tiedonkeruu-ohjauskonsolilla näkyy vahvistusikkuna 
ja tiedonkeruu päättyy.

6. Tapahtumaperusteisessa tiedonkeruutilassa (Selected Events (Valitut 
tapahtumat) tai Events with Entry (Syöttötapahtumat)), käyttäjän on 

painettava Keep  (Säilytä) -painiketta, jotta anturin tiedot 
kerätään ja tallennetaan. 
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7. Voit pysäyttää tiedonkeruun milloin tahansa painamalla 

painiketta . Time Graph (Aikakuvaaja) -tilassa tiedonkeruu 
pysähtyy automaattisesti, kun mittauksen kestoksi määritetty 
aika on kulunut loppuun. 

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin käytön aloittaminen
Lisättyäsi Tiedonkeruu-ohjauskonsolin työalueelle näkyviin tulee mittari. 
Tiedonkeruu-ohjauskonsolin työkalurivi on näkyvissä työalueen 
yläpuolella konsolin ollessa aktiivinen:

À Tiedonkeruun työkalurivi 

Á Tiedonkeruun muuttujia lisättynä sarakkeiden otsikoiksi 
Listat & Taulukot -sovelluksessa 

Â Tiedonkeruu-ohjauskonsoli, jossa näkyvissä on mittauksen näyttö ja 
painikkeet (kuvassa on lämpötila-anturin mittari)

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin käyttö
Voit liikkua Tiedonkeruu-ohjauskonsolilla ja käyttää sen painikkeita 
seuraavilla tavoilla:

À Á Â
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• Kun siirryt Tiedonkeruu-ohjauskonsolille, sen painikkeet tulevat 
käyttöön. Kun käytät TI-Nspireé-sovellusta etkä kerää tietoja, 
Tiedonkeruu-ohjauskonsoli poistuu käytöstä ja näkyy 
himmennettynä (läpinäkyvänä).

• Napsauta ja vedä Tiedonkeruu-ohjauskonsoli haluamaasi paikkaan 
työalueella. 

• View (Näytä) -painiketta napsauttamalla voit vaihtaa Tiedonkeruu-
ohjauskonsolin suuren ja pienen näkymän välillä. 

• Voit liikkua TI-Nspireé-sovellusten ja Tiedonkeruu-ohjauskonsolin 
välillä painikkeilla Ctrl+Tab.

Kontekstivalikon käyttö
Tiedonkeruu-ohjauskonsolin kontekstivalikon anturikohtaiset 
vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun konsoli on aktiivinen. 
Seuraavassa esimerkissä lämpötila-anturin kontekstivalikko sisältää 
vaihtoehdot anturin nollaamiseksi, kalibrointikertoimen muuttamiseksi 
ja yksiköiden muuttamiseksi Celsius-, Fahrenheit- tai Kelvin-asteiksi:

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin painikkeet
Kun Tiedonkeruu-ohjauskonsoli on aktiivinen, voit muuttaa sen 
toimintaa napsauttamalla seuraavia konsolin painikkeita:

Painike  Toiminto Kuvaus

Käynnistä 
tiedonkeru
u

Aloittaa tiedonkeruun.

Pysäytä 
tiedonkeru
u

Pysäyttää tiedonkeruun. Näkyvissä on olemassa 
olevien datapisteiden muodostama kuvaaja. 
Liikemittauksissa käytettävissä ovat myös nopeus- 
ja kiihtyvyystiedot.
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Säilytä Näyttää Tiedonkeruu-ohjauskonsolilla 
parhaillaan olevan mittauksen tuetuissa 
TI-Nspireé-sovelluksissa nykyisellä sivulla. 
Painike on näkyvissä Tiedonkeruu-ohjauskonsolin 
mittarissa vain silloin, kun toimintatila on Events 
with Entry (Syöttötapahtumat) tai Selected 
Events (Valitut tapahtumat).

Sulje Sulkee Tiedonkeruu-ohjauskonsolin. 
Kun painiketta painetaan tiedonkeruun aikana, 
se lopettaa tiedonkeruun. Kun painat painiketta 
tiedonkeruun aikana, näkyviin tulee 
valintaikkuna, josta voit pysäyttää tiedonkeruun 
tai peruuttaa sovelluksen sulkemisen. Jos suljet 
ohjauskonsolin, kerätyt datapisteet tai arvot 
pysyvät tallessa.

Huomaa: Liikemittausten aikana ohjauskonsolin 
sulkeminen estää nopeus- ja kiihtyvyystietojen 
keräämisen.

Vaihda 
näkymää

Muuttaa Tiedonkeruu-ohjauskonsolin koon 
suureksi tai pieneksi.

Painike  Toiminto Kuvaus
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Tiedonkeruu-ohjauskonsolin valikot
Seuraavassa taulukossa on kuvattu toiminnot, jotka voit suorittaa 
Tiedonkeruu-ohjauskonsolin työkalurivin valikoista:

Kuvake Valikko Vaihtoe-
hto

Kuvaus

Experiment 
(Koe)

Start 
Collection 
(Aloita 
keruu)

Käynnistää tiedonkeruun kytketystä 
anturista.

Keep 
(Säilytä) 

Ottaa talteen parhaillaan mitatut 
tiedot. Tämä vaihtoehto on 
käytettävissä, kun kohta Set Up 
Collection (Aseta keruu) on asetettu 
valintaan Events with Entry 
(Syöttötapahtumat) tai Selected 
Events (Valitut tapahtumat). 
Painamalla Keep (Säilytä) -painiketta 
voit ilmaista, että haluat ottaa 
talteen konsolilla näkyvät tiedot. Jos 
valittuna on Events with Entry 
(Syöttötapahtumat), riippuvalle 
muuttujalle on määritettävä x:n 
arvo.

Set Up 
Collection 
(Aseta 
keruu)

Tästä voit valita tiedonkeruun 
toimintatilan:

• Time Graph (Aikakuvaaja): 
Tiedot taltioidaan ajan suhteen.

• Events with Entry 
(Syöttötapahtumat): Tiedot 
otetaan talteen ja riippuvalle 
muuttujalle määritetään x:n 
arvo manuaalisesti.

• Selected Events (Valitut 
tapahtumat): Tiedot otetaan 
talteen aina, kun Keep (Säilytä) -
painiketta painetaan käyttäen 
riippumattomalle muuttujalle 
automaattisesti määritettyä 
juoksevaa y:n arvoa.
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New 
Experiment 
(Uusi koe)

Poistaa kaikki aikaisemmin kerätyt 
tiedot tiedonkeruumuuttujista ja 
aloittaa uuden mittauksen käyttäen 
oletusarvoisia anturimäärityksiä.

Display 
Data In 
(Näytä 
tiedot...)

Tästä voit valita, missä kerätyt tiedot 
näytetään:

• App(s) on Current 
page(Nykyisen sivun 
sovellukset): Muokkaa nykyisellä 
sivulla olevia tuettuja sovelluksia 
siten, että ne näyttävät anturin 
keräämät tiedot. Tämä 
vaihtoehto näkyy harmaana, jos 
nykyisellä sivulla ei ole sovellusta 
tietojen näyttämistä varten.

• New Data & Statistics (Uusi 
Data & Tilastot): Avaa uuden 
Data & Tilastot -sivun 
mittaustietojen näyttämistä 
varten.

• New Graphs & Geometry (Uusi 
Kuvaajat & Geometria): Avaa 
uuden Kuvaajat & Geometria -
sivun mittaustietojen 
näyttämistä varten.

• New Lists & Spreadsheet (Uusi 
Listat & Taulukot): Avaa uuden 
Listat & Taulukot -sivun 
mittaustietojen näyttämistä 
varten.

Kuvake Valikko Vaihtoe-
hto

Kuvaus
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Set Up 
Launch 
(Aseta 
käynnistys)

Määrittää, mikä sovellus lisätään 
sivulle käynnistettäessä Tiedonkeruu-
ohjauskonsoli:

• Data & Statistics (Data 
& Tilastot): Tiedonkeruu-
ohjauskonsoli käynnistyy 
automaattisesti uudella Data 
& Tilastot -sovelluksella.

• Lists & Spreadsheet (Listat 
& Taulukot): Tiedonkeruu-
ohjauskonsoli käynnistyy 
automaattisesti uudella Listat 
& Taulukot -sovelluksella.

• Graphs & Geometry (Kuvaajat 
& Geometria): Tiedonkeruu-
ohjauskonsoli käynnistyy 
automaattisesti uudella 
Kuvaajat & Geometria -
sovelluksella.

• None (Meter Only) (Ei mitään 
(vain mittari): Tiedonkeruu-
ohjauskonsoli käynnistyy 
automaattisesti ilman 
sovelluksen lisäämistä.

• Ask Me (Kysy minulta): Aina 
kun Tiedonkeruu-ohjauskonsoli 
käynnistyy automaattisesti, 
käyttäjältä kysytään, mikä 
sovellus lisätään.

Kuvake Valikko Vaihtoe-
hto

Kuvaus
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Sensors 
(Anturit)

Zero 
(Nolla)

Nollaa nykyiset mittausolosuhteet. 
Nollaus vaikuttaa kaikkeen 
tiedonkeruuseen.

Reverse 
(Käännä 
päinvas-
toin)

Muuttaa kalibrointikertoimen 
vastaluvuksi. Positiivinen 
mittaustulos muuttuu näin 
negatiiviseksi.

Change 
Units 
(Vaihda 
yksikköä)

Asettaa anturiin jonkin tuetuista 
mittayksiköistä. 

Kuvake Valikko Vaihtoe-
hto

Kuvaus
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Data (Tiedot) Store Run 
(Tallenna 
ajo)

Tallentaa mittausdatan 
oletusarvoisilla muuttujanimillä. 
Tiedonkeruun muuttujanimissä 
käytetään muotoa: DC01.sensor1 
tai DC01.time. Oletusarvoisissa 
muuttujanimissä:

• DC01 on tiedonkeruun 
ryhmämäärite.

• Sensor1 on jäsenmäärite, joka 
ilmaisee kerättävän datan tyypin 
(kuten aika tai voima.)

• Time on jäsenmäärite, joka 
ilmaisee ajan (sekunteina), 
jolloin mittaus on otettu.

Huomaa: Jos olet valinnut 
vaihtoehdon Selected Events 
(Valitut tapahtumat) tai Events 
with Entry (Syöttötapahtumat) 
kohtaan Set Up Collection 
(Aseta keruu), Time (Aika) -
muuttuja sisältää joko 
manuaalisesti luotuja tai 
peräkkäisiä tietoja. Lisätietoja 
on vaihtoehdon Set Up 
Collection (Aseta keruu) 
kohdalla.

Clear All 
Data 
(Poista 
kaikki 
tiedot)

Tyhjentää kaikki 
tiedonkeruumuuttujat mukaan 
lukien Store Run (Tallenna ajo) -
vaihtoehdolla tallennetut muuttujat. 
Komento Clear All Data (Poista 
kaikki tiedot) säilyttää kaikki 
tiedonkeruun ja anturin asetukset 
seuraavaan mittausajoon. 

View (Näytä) Large 
(Suuri)

Muuttaa Tiedonkeruu-
ohjauskonsolin koon suureksi.

Small 
(Pieni)

Muuttaa Tiedonkeruu-
ohjauskonsolin koon pieneksi.

Kuvake Valikko Vaihtoe-
hto

Kuvaus
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Mittauksen suorittaminen ja tulosten kerääminen
1. Valmistele tiedonkeruu kiinnittämällä tuettu USB-anturi jollakin 

seuraavista menetelmistä:

• Kiinnitä anturi tietokoneeseen, jossa on käynnissä 
TI-Nspireé-ohjelmisto. 

• Kiinnitä anturi TI-Nspireé-kämmenlaitteeseen.

Jos anturi käynnistyy automaattisesti, valitse tiedonkeruussa 
käytettävä sovellus tai sulje Auto Launch -valintaikkuna ja aseta 
sivu manuaalisesti seuraavan vaiheen ohjeiden mukaisesti.

2. Aseta sivu sisältämään sovellus, jota haluat käyttää anturin tietojen 
näyttämisessä mittauksen aikana.

Huomaa: Voit asettaa sivun sisältämään kaksi tuettua sovellusta 
Insert (Lisää) -valikon kohdasta Layout (Asettelu). 

3. Käynnistä Tiedonkeruu-ohjauskonsoli painikkeilla Ctrl + D. 

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli avautuu työalueelle. Seuraavassa 
esimerkissä lämpötila-anturi näyttää mittaustuloksen, mutta tietoa 
ei kerätä.

4. Aseta sivulla olevat sovellukset reagoimaan tiedonkeruuseen 
valitsemalla vaihtoehdot Display Data In (Näytä tiedot...) > App(s) 
on Current Page (Nykyisen sivun sovellukset) Experiment (Koe) -
valikosta. 

Seuraavassa esimerkissä sovellus on asetettu reagoimaan lämpötila-
anturin keräämiin tietoihin:
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Huomaa: Painikkeilla Ctrl + Tab voit siirtyä Tiedonkeruu-
ohjauskonsolilta muihin sivulla oleviin sovelluksiin.

Listat & Taulukot- ja Data & Tilastot -sovelluksissa käytetään 
tiedonkeruun muuttujanimiä. Muuttujanimet näkyvät sarakkeen 
otsikoina Listat & Taulukot -sovelluksessa ja akseleiden niminä 
Data & Tilastot -sovelluksessa.

5. Valitse Set Up Collection (Aseta keruu) Experiment (Koe) -valikosta 
ja valitse tiedonkeruun toimintatilaksi Selected Events (Valitut 
tapahtumat).

Tässä esimerkissä toimintatila on Selected Events (Valitut 
tapahtumat). Tässä toimintatilassa käyttäjän on painettava 
Keep (Säilytä) -painiketta aina, kun mittausajoon sisällytettävä 
mittaustulos näkyy Tiedonkeruu-ohjauskonsolilla.

6. Paina käynnistyspainiketta ( ).  

7. Ota mittaustulos talteen painamalla Keep  (Säilytä) -painiketta 
Tiedonkeruu-ohjauskonsolilla. Näkyviin tulee automaattisesti 
määritetty juokseva tapahtumanumero, ja mittausarvo tulee 
näkyviin taulukon riville, tai vastaava datapiste näkyy kuvaajan 
akselistolla tuetuissa kuvaajanpiirtosovelluksissa.
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8. Toista vaihetta 9, kunnes olet kerännyt kaikki haluamasi 
mittaustiedot.

Sen jälkeen kun jokaisen kerätyn datapisteen arvo on lisätty 
muuttujaa vastaavan sarakkeen soluun ja jokainen vastaava 
datapiste on piirretty akselistolle, sivu näyttää seuraavan esimerkin 
mukaiselta.

Huomaa: Piirrettyä dataa ja anturilta kerättyjä arvoja ei voi 
muokata. Jos esimerkiksi yrität muokata lämpötilan mittausarvoa 
Listat & Taulukot -sovelluksen solussa, näkyviin tulee virheilmoitus. 
Poistu muokkaustilasta ja poista viesti näkyvistä painamalla Esc-
painiketta.

Voit pysäyttää tiedonkeruun milloin tahansa kokeen aikana 

painamalla Stop  (Pysäytä) -painiketta. Aikakuvaajan 
toimintatilassa koe päättyy, kun mittauksen kestoksi määritetty aika 
on kulunut loppuun. Tiedonkeruu päättyy automaattisesti. 

9. Jos haluat suorittaa mittauksen uudelleen säilyttämättä nykyisiä 
tietoja, paina käynnistyspainiketta ( ). Näytetyt tiedot poistuvat, 
kun uusi mittaus käynnistetään. 

Huomaa: Kun painat käynnistyspainiketta, näkyviin tulee viesti, 
joka varoittaa entisten tietojen häviämisestä. 

• Valitse Discard (Hylkää), jos haluat poistaa viimeisen ajon ja 
aloittaa uuden ajon.
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• Valitse Store (Tallenna), jos haluat tallentaa viimeisen ajon ja 
aloittaa uuden ajon.

Tiedonkeruun muuttujanimet
Voit tallentaa mittauksessa kerätyt tiedot tallentamalla ajon tai 
tallentamalla asiakirjan, joka sisältää mittaustehtävän. Tiedot tallentuvat 
muuttujaan, ja niitä voidaan käsitellä aina, kun työskentelet tehtävän 
parissa, joka sisältää tiedonkeruumuuttujia. 

Tiedonkeruun tietojen nimeämisjärjestelmä sisältää ryhmänimen ja 
jäsennimen (ryhmä.jäsen). Mitattaessa esimerkiksi lämpötilaa ajan 
funktiona mittaustulosten nimet ovat DC01.temp1 ja DC01.time. 
Muista, että TI-Nspireé-tietokoneohjelmistossa pienten ja isojen 
kirjainten välillä ei ole eroa: DC01.TEMP1 ja dc01.temp1 viittaavat 
samaan datasarjaan. 

Kerättyjen tietojen tallentaminen
Kun tallennat ajon aikana kerätyt tiedot, ilmaiset tällä tavoin mittauksen 
osan päättymisen. Nykyiset tiedot tallennetaan ennen toisen ajon 
aloittamista seuraavalla tavalla: 

1. Kun valittuna on Tiedonkeruu-ohjauskonsoli, siirry tiedonkeruun 
valikoihin painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

2. Tallenna kerätyt tiedot napsauttamalla Data (Tiedot) -valikon 
kohtaa Store Run (Tallenna ajo). 

Voit myös poistaa ajon tiedot tai siirtyä muuttujiin, joihin tietoja on 
tallennettu: 

– Jos haluat poistaa kaikki mittaustiedot ja aloittaa alusta, valitse 
New Experiment (Uusi koe) tai käytä uutta tehtävää. 
Tiedonkeruu-ohjauskonsolin asetukset ja aikaisemmin kerätyt 
tiedot ovat käytettävissä uudessa tehtävässä. Vaikka muut 
tehtävät sisältävät tietoja aikaisemmista ajoista, vain nykyinen 
tehtävä on yhteydessä anturiin tiedonkeruun aikana.

– Voit siirtyä muuttujiin, jotka sisältävät muista sovelluksista 
suoritetun ajon aikana kerättyjä tietoja, valitsemalla muuttujan 
nimen VarLink-valikosta. Kun haluat esimerkisi siirtyä muuttujan 
dc01.temp sisältämiin arvoihin, paina Ctrl+L ja valitse muuttujan 
nimi valikosta.
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Tallennettujen mittaustulosten hakeminen
Kun haluat tarkastella tallennettuja mittaustuloksia, avaa tiedot sisältävä 
asiakirja. Lisätietoja Listat & Taulukot-, Kuvaajat & Geometria- ja Data & 
Tilastot -sovellusten käytöstä tiedonkeruussa löytyy näitä sovelluksia 
käsittelevistä luvuista.

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin vianmääritys
Seuraavassa on esitetty joitakin yleisimpiä tilanteita, joita voi esiintyä, 
sekä ohjeet näiden virhetilanteiden korjaamiseksi. 

Sensor was not detected by TI-Nspireé software when connected 
to a TI-Nspireé handheld or computer. (TI-Nspire-ohjelmisto ei 
tunnista anturia, kun se kytketään TI-Nspire-kämmenlaitteeseen 
tai tietokoneeseen.)

• Tarkista, että anturin liittimet ovat kunnolla kiinni 
kämmenlaitteessa/tietokoneessa. 

• Irrota ja kytke anturi uudelleen. Tiedonsiirtoyhteyden pitäisi 
käynnistyä uudelleen. 

Low batteries (Paristovirta vähissä)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun Vernier Go!®Motion- tai CBR2™-yksikön 
paristojen virta on vähissä. Vaihda paristot heti sopivan tilanteen tullen.

Huomaa: Jos kytket nämä anturit tietokoneeseen, paristoja ei tarvita. 
Anturit ottavat virran tietokoneesta USB-portin kautta.

Bad batteries (Heikko paristovirta): <laitteiston nimi>

Tämä viesti tulee näkyviin, kun Vernier Go!®Motion- tai CBR2™-laitteen 
tai TI-Nspireé -kämmenlaitteen paristovirta on liian alhainen 
tiedonkeruun jatkamiseksi. Vaihda paristot noudattamalla ohjeita, jotka 
on annettu tämän käsikirjan kohdassa Paristotiedot tai anturin 
käsikirjassa. 

Communication Failure (Yhteysvirhe)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun TI-Nspireé -kämmenlaitteen tai TI-
Nspireé-tietokoneohjelmiston ja kytketyn tiedonkeruulaitteen välinen 
yhteys katkeaa. Tarkista kaikki kytkennät ja virtalähde ja käynnistä 
Tiedonkeruu-ohjauskonsoli uudelleen. 

Data Collection Conflict (Tiedonkeruuseen liittyvä ristiriita)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun tiedonkeruuta ohjaa jokin toinen 
tietokonesovellus. Jos haluat kerätä mittaustietoja TI-Nspireé -
tietokoneohjelmiston avulla, sulje toinen tiedonkeruusovellus ja 
käynnistä TI-Nspire™-ohjelmisto uudelleen.
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Unsaved Data (Tallentamattomia tietoja)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun aloitat tiedonkeruumittauksen, ja 
edellisestä mittauksesta on olemassa tietoja. Voit tallentaa olemassa 
olevat tiedot napsauttamalla Store (Tallenna) -painiketta Unsaved Data 
(Tallentamattomat tiedot) -valintaikkunassa. Jos haluat poistaa 
aikaisemmassa ajossa kerätyt tiedot, napsauta Discard (Hylkää).

Device not found (Laitetta ei löydy)

Odotettua tiedonkeruulaitetta ei löytynyt. Tämä viesti tulee näkyviin, 
kun avaat asiakirjan, jossa Tiedonkeruu-ohjauskonsoli on auki, ja joko 
anturia ei ole kytketty lainkaan tai kytkettynä on väärä anturi. 
Voit korjata virhetilanteen tarkistamalla, onko anturi kytketty kunnolla 
laitteeseen tai kämmenlaitteeseen. Jos anturi on kytketty kunnolla, sulje 
ja avaa asiakirja uudelleen.

Error (Virhe)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun esiintyy odottamaton virhe, joka häiritsee 
jollakin tavalla Tiedonkeruu-ohjauskonsolin toimintaa. 
Tiedonkeruu keskeytyy. Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa 
ja paristoissa on virtaa, ja yritä mittausta uudelleen. 
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Liite : Huolto ja Asiakastuki

TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa

Tietoa TI-tuotteista 
ja niiden huollostar

Lisätietoja TI-tuotteista ja niiden huollosta saa 
sähköpostin kautta tai TI-laskimien kotisivulta.

sähköpostiosoite: ti-cares@ti.com

internet-osoite: education.ti.com

Huolto- ja 
takuutietoa

Tietoja takuuajan kestosta ja takuuehdoista 
sekä tuotteen huollosta löytyy tuotteen 
mukana seuraavasta takuuselosteesta tai 
paikalliselta Texas Instruments-
vähittäismyyjältä/jälleenmyyjältä.

mailto:ti-cares@ti.com
http://education.ti.com
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Hakemisto 

Symbolit
(|, comment 378
.edc-tiedostot

muuntaminen 30

A
aakkosnumeeriset merkit

lisääminen Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksen 
sivulle 164

akselit
asteikkomerkkien säätäminen 97
luominen 96
päiden tyylin valitseminen 96
paikan säätäminen sivulla 97
pituuden säätäminen 96, 326, 

327
Aktiivinen 29
algebra

Laskin-sovelluksen valikko 47
analyyttinen ja geometrinen työalue 

(Kuvaajat & Geometria) 91
analyyttisen/geometrisen työalueen 

erot 94
animaatio 183

aloittaminen 183
keskeyttäminen ja jatkaminen 

185
nopeuden muuttaminen 185
palauttaminen alkuun 185
pysäyttäminen 185

animaatioarvot
kaapp. Kuv. & Geom. -

sovelluksesta 228
kaapp. Listat & Taul. -sov. avulla 

228
Animaation ohjauspaneeli (Kuvaajat 

& Geometria) 184
asettelu

muuttaminen 26
asetukset

asiakirja, muuttaminen 11
asiakirjan vaihtoehdot 11
asiakirjat, muuttaminen 12

järjestelmä, järjestelmän 
asetukset 12

kieli 10
asiakirjan asetukset

käyttäminen 12
asiakirjat

asetukset, arvot 11
asetukset, muuttaminen 11
asetusten muuttaminen 12
LearningCheck™-tiedostojen 

muuntaminen 30
tallentaminen 22
uuden luominen 21

Automaattinen käynnistys 
(Tiedonkeruu) 404

avaaminen
LearningCheck™-kohteet 30

avoimen vastauksen kysymykset
LearningCheck™-kohteiden 

muuntaminen 30
Axes Setting (Akseleiden säätö) -

työkalu 97

C
changing

document settings 11
Chi 258
chi-neliö yhteensopivuusasteen testi 

258
Circle arc (Ympyrän kaari) -työkalu 

153
ClrErr, poista virhe 401
comment, | 378
Construction (Konstruointi) -valikon 

työkalut (Kuvaajat & Geometria) 
88

copyright statement ii

D
Data & Tilastot

Listat & Taulukot -sovelluksen 
datan kuvaajien piirtäminen 
279, 313

Data & Tilastot -sovellus
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käytön aloittaminen 269
defining

settings 10
DelVar, poista muuttuja 391
derivaatta

määrittäminen 169
differentiaali- ja integraalilaskenta

Laskin-sovelluksen valikko 48
Disp, virheiden korjaaminen 400
documents

settings, changing 11

E
else if, ElseIf 394
else, Else 394
ElseIf, else if 394
end

for, EndFor 393, 396
if, EndIf 393
silmukka, EndLoop 398
try, EndTry 401
while, EndWhile 397

EndFor, end for 393, 396
EndIf, end if 393
EndTry, end try 401
EndWhile, end while 397
entering

table data, methods for 198
epäyhtälöiden kuvaajien 

piirtäminen 119
epäyhtälöt

kuvaajien piirtäminen 119
erikoismerkit

syöttäminen 18
esimerkkikuvaaja, napsauttaminen 

muuttujanimien tarkistamiseksi 
(Data & Tilastot) 269

esitysnäkymä 15

F
finanssilaskennan funktiot 72
for, For 393, 396
funktio

jäljitys 123
funktio, y= 118
funktioiden käsittely (Kuvaajat & 

Geometria) 115

funktioiden muokkaaminen 121
funktioiden nimeäminen uudelleen 

120
funktioiden poistaminen 123
funktiomääritelmä

hakeminen 70
funktion arvojen taulukko 231
funktion derivaatan 

(kulmakertoimen) 
määrittäminen 169

funktion määrätyn integraalin 
etsiminen 168

funktion minimi- ja maksimipisteen 
etsiminen 167

funktion tai kuvaajan pisteiden 
jäljittäminen 123

funktiot
esimerkkejä 35, 63
käsittely (Kuvaajat & Geometria) 

115
käyttäjän määrittämät 391
luominen 65
minimin/maksimin etsiminen 167
monirivisen määrittäminen 66, 

67
muokkaaminen 121
nimeäminen uudelleen 120
nimeämissäännöt 63
paloittain määritellyn luominen 

59
poistaminen 123
syöttäminen (Kuvaajat & 

Geometria) 115, 117
funktiotaulukot 231

G
geometristen kuvioiden symbolit

Muistiinpanot-sovelluksessa 359
globaalit muuttujat 390
Graph Trace (Jäljitä kuvaaja) -

työkalu (Data & Tilastot) 277

H
hakeminen

funktiomääritelmä 70
Harppi-työkalu 146
histogrammi
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palkkien säätäminen 297
historiatiedot

Laskin-sovelluksen 
historiatietojen poistaminen 
75

Laskin-sovelluksen 
historiatietojen tarkastelu 73

Laskin-sovelluksessa 73
historiatietojen painike (Kuvaajat & 

Geometria) 116

I
if, If 393, 394
Ikkuna-valikon työkalut (Kuvaajat & 

Geometria) 82
integraali, etsiminen funktiolle 168
Integraali-työkalu 168
invT (käänteinen Studentin T -

jakauma) 249

J
jäännöstyökalut (Data & Tilastot) 

277
jakaminen

taulukon sarake listana 222
taulukon sarakkeen listana 222
taulukon solujen arvot 206

Jäljitystyökalu 123, 124, 125
jana

kulmakertoimen laskeminen 163
puolittaminen 176, 177, 178

janan puolittaminen 176, 177, 178
Jana-työkalu 138
janojen luominen 138
johdetut tilastot

kuvaajien piirtäminen 
testituloksista (Draw (Piirrä)) 
236

poolattu toiminto 262
syötteiden kuvausten taulukko 

263
testitulosten laskeminen 

(Calculate (Laske)) 236

K
K & V -malli

käyttö 356
kaappaaminen

Kuv. & Geom. -sovelluksen tiedot 
228

kaava
solualueen lisääminen 197

kämmenlaitteen näyttö (Kuvaajat & 
Geometria -työalue) 98

kämmenlaitteet
näkymä 14
näytön näkymä 14

Katalogi
kohteiden lisääminen 54, 57, 

202, 236
katalogi

komennot 17
komentojen lisääminen 17

kategorinen muuttuja (Data & 
Tilastot) 274

käyttäjän määrittämät funktiot 391
käyttäminen uudelleen

lausekkeet tai vastaukset 74
viimeinen vastaus Laskin-

sovelluksessa 64
Kehämääritysvirhe 393
Keskinormaali-työkalu 176, 177, 178
keskipisteiden luominen 138
Keskipiste-työkalu 138
kieli

vaihtaminen 10
Kierto-työkalu 174
kirjasto-objektit

käyttö 365
kirjastot 363
Kohtisuora (suora) -työkalu 141
kohtisuorien suorien luominen 141
kolmio

muodon muuttaminen 149
piirin mittaaminen 160
pinta-alan laskeminen 160
siirtäminen 148

kolmio, luominen 148
kolmion luominen 148
Kolmio-työkalu 148
kommentit

lisääminen Muistiinpanot-
sovelluksessa 357
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Konstruointi-valikon työkalut 
(Kuvaajat & Geometria) 86

kontekstivalikko 88
koon muuttaminen

taulukon rivit ja sarakkeet 209
vektori 143

Koord. ja Yht. -työkalu
koordinaattien merkitseminen 

134
kopioiminen

taulukon rivit tai sarakkeet 211
taulukon solut 204

kulma
mittaaminen 162

kulmakerroin
funktion derivaatan 

määrittäminen 169
janan 163
säteen 163
suoran 163
vektorin 163

Kulmakerroin-työkalu 163, 170
Kulman puolittaja -työkalu 179, 180
kulman puolittaminen 179
kulmat

puolittaminen 179
Kulma-työkalu 162
kuvaaja

arvo olemassa olevassa 
kuvaajassa 322

kuvaajat
Jäljitys 123

Kuvaajat & Geometria
työalue 89

kuvaajatyyppi
vaihtaminen 324

Kuvaajatyyppi-valikon työkalut 
(Kuvaajat & Geometria) 82

kuvaajien piirtäminen
taulukon tiedot 226

kuvioiden luominen 144
kuvioiden symbolit Muistiinpanot-

sovelluksessa 359
kuviot

luominen 144
Kuviot-valikon työkalut (Kuvaajat & 

Geometria) 86
kysymykset

LearningCheck™-kohteiden 
avaaminen 30

LearningCheck™-kohteiden 
muuntaminen 30

L
laajennuspainike (Kuvaajat & 

Geometria) 116
lajittelu

taulukon tiedot 215
Laske tulos -toiminto 236
laskeminen

matemaattiset lausekkeet 53
Laskenta-työkalu 165
Laskin

lisääminen sivulle 52
Laskin-sovelluksen historiatiedot 73

tarkastelu 73
Laskin-sovelluksen työkalurivi 46, 

193
Laskin-sovelluksen työkalurivi, 

käyttö 53
Laskin-sovellus

käytön aloittaminen 45
lausekemallit

käyttö 54, 202
Lausekkeet

osan poistaminen 71
lausekkeet

esimerkkejä 35, 63
käyttäminen uudelleen Laskin-

sovelluksessa 74
lisääminen ohjatun toiminnon 

avulla 57
Muistiinpanot-sovelluksessa 359
muokkaaminen 70
syöttäminen ja laskeminen 53
syöttäminen ja sieventäminen 

52, 53
syöttäminen mallista 56
syöttäminen ohjatun toiminnon 

avulla 236
syöttäminen taulukkoon 199
valitseminen Laskin-

sovelluksessa 70
LearningCheck™

muunnossäännöt 30
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LearningCheck™-kohteet
avaaminen 30
muuntaminen 31

LearningCheck™-tiedostot
muuntaminen 30

leikkauspisteen määrittäminen 133
leikkauspisteet

määrittäminen 133
Leikkauspiste-työkalu 133
likimääräiset vastaukset 53
lineaaristen objektien luominen

jana 138
jana, jossa on määritetty 

keskipiste 138
kohtisuora suora 141
säde 137
suora 137
tangenttisuora 143
vektori 142
yhdensuuntainen suora 140

linkittäminen
taulukon sarake listaan 225
taulukon solu muuttujaan 42, 

207
lisääminen

elementti listaan Listat & 
Taulukot -sovelluksessa 225

kommentit Muistiinpanot-
sovelluksessa 357

Laskin-sovellus sivulle 52
Muistiinpanot-sovellus sivulla 

355
Muistiinpanot-sovellus sivulle 

355
rivi tai sarake matriisiin 57
rivin tai sarakkeen taulukkoon 

210
listat

elementtien lisääminen 
taulukkoon 225

elementtien poistaminen 
taulukosta 226

esimerkkejä 35, 63
katselu ja muokkaus 225
Kuv. & Geom. -sov. tietojen 

kaapp. 228
taulukon sarakkeiden jakaminen 

222

Listat & Taulukot -sovellus
käytön aloittaminen 191
lisääminen sivulle 195

liukusäädin
animointi 109, 351
asetukset 108, 350
käyttö 106, 349
pienentäminen 109, 351

liukusäätimet (Data & Tilastot) 275
lukitseminen

mittausarvot 114
pisteet 114

luominen
data taulukoihin 218
funktiot ja ohjelmat 65
listat taulukon sarakkeesta 222
matriisit 57
paloittain määritellyt funktiot 59
yhtälöryhmä 60

M
Määritä uudelleen -työkalu 136
määritetty funktio

hakeminen 70
Määrite-työkalu 114, 184
määrittäminen

funktiot ja ohjelmat 65
Laskin-sovelluksen muuttujat 61
moniriviset funktiot 66, 67
paloittain määritellyt funktiot 59
sisäinen aliohjelma 392

määritteet (Kuvaajat & Geometria) 
111

maksimit
löytäminen 167

mallit 18
K & V 356
käyttö 56
Tarkastus 357

manuaalinen käynnistys 
(Tiedonkeruu) 405

matemaattisen lausekkeen 
laskeminen 56

matemaattiset lausekkeet
muokkaaminen 70
syöttäminen ja sieventäminen 

52, 53
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syöttäminen taulukkoon 199
useita lausekkeita 63
valitseminen Laskin-

sovelluksessa 70
matemaattisten lausekkeiden 

sieventäminen 52
matemaattisten lausekkeiden 

syöttäminen 52, 53
matematiikkamallit

käyttö 54, 202
matematiikkasyntaksi

muunnetuissa kysymyksissä 30
matriisi

rivin tai sarakkeen lisääminen 57
matriisit

esimerkkejä 35, 63
luominen 57

max
etsiminen funktiolle 167

menus
options 4

merkkijonot
Esimerkkejä 35
esimerkkejä 63

min
etsiminen funktiolle 167

minimit
löytäminen 167

Mittauksen siirto -työkalu 154
mittaus (Tiedonkeruu) 417, 421
mittausarvojen siirtäminen 

(Kuvaajat & Geometria) 154
mittausarvon siirtäminen ympyrään 

156
mittausarvon sijoittaminen 

uudelleen 163
mittausarvot

kulman mittaaminen 162
siirtäminen 154

mittaustulokset
hakeminen (Tiedonkeruu) 421
muuttujiksi kelpaavat tyypit 36

mittaustulokset, tuetut tyypit 403
Mittaus-valikon työkalut (Kuvaajat 

& Geometria) 85
monikulmio

luominen 150
piirin mittaaminen 160

pinta-alan laskeminen 160
monikulmion luominen 150
Monikulmio-työkalu 150
moniriviset funktiot

määrittäminen 66, 67
monivalinta 30
Muistiinpanot-sovellus

geometristen kuvioiden symbolit 
359

käytön aloittaminen 353
kommenttien lisääminen 357
lisääminen sivulle 355
matemaattiset lausekkeet 359
tekstin valitseminen 358
työkalurivi 353

muodon muuttaminen
kolmio 149

muokkaaminen
listan arvot 225
matemaattiset lausekkeet 70

muuntaminen
LearningCheck™-kohteet 31
LearningCheck™-

muunnossäännöt 30
LearningCheck™-tiedostot 30

muuttaminen
asiakirjan asetukset 11, 12

muuttujan arvon korvaaminen 65
muuttujat 60

arvon korvaaminen 65
käyttö 41
käyttö laskutoimituksessa 62
linkittäminen 42, 207
luominen 35
luominen taulukon soluista 206
menetelmät tallennettaessa 

Laskin-sovellukseen 61
nimeämissäännöt 63
nimiristiriitojen välttäminen 39, 

207
paikallinen, Local 389
päivittäminen Laskin-

sovelluksessa 62
poista, DelVar 391
poistaminen 43
tallentaminen, esimerkki 61
tarkistaminen Laskin-

sovelluksessa 40, 61
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taulukon sarakkeen jakaminen 
listana 222

taulukon sarakkeen 
linkittäminen listaan 225

tyypit 35, 63
muuttujat, piirtäminen (Data & 

Tilastot) 269
Muuttujat-työkalu 43
muuttujat-työkalu 36
muuttujien käyttö 40
muuttujien linkittäminen 40
muuttujien nimeäminen

nimiristiriitojen välttäminen 39, 
207

muuttujien nimet
esimerkkejä 39

N
näkymä

esitys 15, 20
kämmenlaite, näkymä

muuttaminen 20
kämmenlaitteet 14
normaali 14
työpöydän muuttaminen 13

Näytä-valikon työkalut (Kuvaajat & 
Geometria) 81

näyttö
Disp-komento 389

nimeäminen
muuttujat ja funktiot 63
taulukon sarakkeet 222

nollakohdat
löytäminen 167

numeeristen tekstisyötteiden 
siirtäminen akselille 155

O
objekti

piirin mittaaminen 160
objektien animointi 183
objektien luominen 144
objektien nimeäminen laatimisen 

aikana 135
objektin kiertäminen 173
objektin peilaaminen 171
objektin pisteen animointi 183

objektin siirtäminen 172
objektin venytys 174
objektit

kiertäminen 173
luominen 144
nimeäminen laatimisen aikana 

135
peilaaminen 171
siirtäminen 172
symmetria 171
venytys 174

ohita virhe, PassErr 401
ohjattu toiminto

lausekkeiden lisääminen 57
lausekkeiden syöttäminen 236

ohjauspaneeli, animaatio 184
Ohjelmaeditori

yleiskuvaus 371
ohjelmat

luominen 65
ohjelmat ja ohjelmointi 385–??

aliohjelmat 392
argumentit 388
arvojen siirtäminen 388
comment, | 378
Disp 389
else if, ElseIf 394
else, Else 394
end for, EndFor 393, 396
end if, EndIf 393, 394
end try, EndTry 401
end while, EndWhile 397
for, For 393, 396
funktiot 391
haarautuminen 393, 395
if, If 393, 394
ohita virhe, PassErr 401
paikallinen, Local 389
poista virhe, ClrErr 401
return, Return 392
siirry, Goto 393, 395, 399
silmukan loppu, EndLoop 398
silmukka, Loop 398
silmukointi 393, 396, 397
suorittaminen 385
Then, Then 394
toisen ohjelman hakeminen 392
try, Try 401
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tunnus, Lbl 393, 395, 399
virheiden korjaaminen 400
while, While 397

P
paikallinen muuttuja, Local 389
paloittain määritellyt funktiot

luominen 59
Peilaus-työkalu 172
Piilota/näytä akselit -työkalu 98
Piilota/näytä ruudukko -työkalu 99
piiri

mittaaminen 160
Piirrä tulos -toiminto 236
piirtäminen

taulukon tiedot 226
Pikakuvaaja, käyttö 226
pinta-ala

kolmion 160
monikulmion 160
suorakulmion 160
ympyrän 160

Pinta-ala-työkalu 160
Piste päälle -työkalu 133
pisteen koordinaattien 

merkitseminen Koord. ja Yht. -
työkalun avulla 134

pisteen luominen 132
pisteen luominen objektin päälle 

133
pisteen määrittäminen uudelleen 

136
pisteen nimeäminen 134
pisteet

koordinaattien merkitseminen 
134

luominen 132
määrittäminen uudelleen 136
nimeäminen 134

Pisteet ja suorat -valikon työkalut 
(Kuvaajat & Geometria) 84

pisteet päällä
luominen 133

pisteiden ja suorien luominen 
(Kuvaajat & Geometria) 132

Piste-työkalu 132
pituuden mittaaminen 158

pituus
merkitseminen 158
mittaaminen 158

Pituus-työkalu 158, 160
poista

virhe, ClrErr 401
poistaminen

elementti listasta Listat & 
Taulukot -sovelluksessa 226

lausekkeen osa 71
muuttuja, DelVar 391
rivin tai sarakkeen sisältö 210
sivut 29
syöte Laskin-sovelluksen 

historiatiedoista 74
taulukon rivit ja sarakkeet 210
taulukon solujen sisältö 203

poolattu toiminto 262

R
rasiakuvaaja

jaa ryhmien mukaisesti 294
regressio

suorien näyttäminen 332
regressiosuora

vaatimukset 332
regressiosuorat 332
regressiotyökalut (Data & Tilastot) 

276
return, Return 392
rivi

lisääminen matriisiin 57
rivit

koon muuttaminen 209
kopiointi taulukkoon 211
lisääminen taulukkoon 210
poistaminen taulukosta 210
siirtäminen taulukossa 212
sisällön poistaminen 210
valitseminen taulukosta 209

ruudukko
näyttäminen 99
piilottaminen 100

S
Säännöllinen monikulmio -työkalu 

152
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säännöllinen monikulmio, luominen 
152

säännöllisen monikulmion luominen 
152

säde
kulmakertoimen laskeminen 163

Säde-työkalu 137
sarake

lisääminen matriisiin 57
sarakkeet

datan luominen taulukoihin 218
koon muuttaminen 209
kopiointi taulukkoon 211
linkki listamuuttujaan 225
lisääminen taulukkoon 210
poistaminen taulukosta 210
siirtäminen taulukossa 212
sisällön poistaminen 210
taulukon sarakkeen jakaminen 

listana 222
toisten sarakkeiden perusteella 

219
valitseminen taulukosta 209
vierittäminen itsenäisesti 210

säteet
luominen 137

sekvenssit
luominen taulukon 

sarakkeeseen 220
settings

defining 10
document, changing 11

siirrettävä suora
leikkauspisteen lukitseminen 

nollaan 331
lisääminen kuvaajaan 329

siirrettävä suora, lisääminen (Data & 
Tilastot) 275

siirrettävän suoran leikkauspisteen 
lukitseminen nollaan 331

siirry, Goto 393, 395, 399
siirtäminen

kolmio 148
rivien ja sarakkeiden taulukossa 

212
sivut 28
vektori 143
ympyrä 145

Siirto-työkalu 173
silmukka, EndLoop 398
silmukka, Loop 398
sirontakuvaajat

luominen 186
Sirontakuvaaja-työkalu 186
sirontakuvaajien luominen 

(Kuvaajat & Geometria) 186
sivun sisällön tarkastaminen 

kämmenlaitteessa näyttämistä 
varten 104

sivun sisältö, asettelun 
tarkastaminen (Kuvaajat & 
Geometria) 104

sivut
asettelun muuttaminen 26
kuvakenäkymän käyttö 28, 29
lisääminen 28
Listat & Taulukot -sovelluksen 

lisääminen 195
poistaminen 29
useita sovelluksia 25

solualue, lisääminen kaavaan 197
solualue, lisääminen valitsemalla 

197
solut

kopiointi taulukkoon 204
linkittäminen muuttujaan 42, 

207
ryhmän valitseminen 204
taulukon solujen jakaminen 206
viereisten täyttäminen 206

soluviittaukset
absoluuttiset ja suhteelliset 200

sovellukset 23
lisääminen 23
sivun asettelun muuttaminen 26
usean käyttäminen 25

sovellus
Laskin-sovellus 45
Ohjelmaeditori 371

suora
kulmakertoimen laskeminen 163

suorakulmio
luominen 149
piirin mittaaminen 160
pinta-alan laskeminen 160

suorakulmion luominen 149
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Suorakulmio-työkalu 149
suorat

luominen 132
suorat, luominen 137
Suora-työkalu 137
suorita ohjelma, Prgm 392
symbolipaletti 18
symmetria 171
Symmetria-työkalu 171
syntaksi

käyttö nimiristiriitojen 
välttämiseksi 39, 207

syöterivin laajennuspainike 
(Kuvaajat & Geometria) 116

syöttäminen
taulukkotiedot, menetelmät 198

syötteiden kirjoittamisen 
siirtäminen myöhemmäksi 
Laskin-sovelluksessa 60

T
tables

methods for entering data 198
tallentaminen

asiakirjat 22
menetelmät 61
muuttujien arvot 61

talous 71
talouslaskentasovellus 71
tangenttien luominen 143
Tangentti-työkalu 143, 169
tarkastelu

listan arvot 225
Tarkastusmalli

käyttö 357
tauko, Pause 400
taulukon

vierittäminen 195
taulukon absoluuttiset 

soluviittaukset 200
taulukon suhteelliset soluviittaukset 

200
taulukon tiedot

kuvaajien piirtäminen 226
lajittelu 215

taulukossa liikkuminen 195
taulukot

datan syöttömenetelmät 198
käytön aloittaminen 191
Kuv. & Geom. -sov. tietojen 

kaapp. 228
liikkuminen 195
listaelementtien lisääminen 225
listaelementtien poistaminen 

226
rivien ja sarakkeiden 

poistaminen 210
rivin tai sarakkeen kopioiminen 

211
rivin tai sarakkeen lisääminen 

210
rivin tai sarakkeen siirtäminen 

212
rivin tai sarakkeen valitseminen 

209
sarakedatan luominen 218
sarakkeen jakaminen listana 222
sarakkeen linkittäminen listaan 

225
solujen käsittely 200
solujen sisällön poistaminen 203

täydennettävät kysymykset
LearningCheck™-kohteiden 

muuntaminen 30
tehtävät

sivujen lisääminen 28
teksti

lisääminen Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksen 
sivulle 164

muotoilu Muistiinpanot-
sovelluksessa 358

siirtäminen 165
valitseminen Muistiinpanot-

sovelluksessa 358
tekstin ja numeroiden lisääminen 

Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen sivulle 164

tekstin lisääminen (Data & Tilastot) 
275

tekstin siirtäminen 165
Teksti-työkalu 118, 164
Then, Then 394
Tiedonkeruu

Automaattinen käynnistys 404
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Käytön aloittaminen 409
Kerättyjen tietojen 

tallentaminen 420
manuaalinen käynnistys 405
mittauksen suorittaminen 417, 

421
muuttujien nimet 420
tallennettujen mittaustulosten 

hakeminen 421
tuetut datatyypit 403
työkalurivi 412
vianmääritys 421

Tiedonkeruun käynnistäminen 409, 
410

Tiedonkeruu-ohjauskonsoli
käynnistäminen 404, 410
painikkeiden käyttö 410

Tiedonkeruu-ohjauskonsolin 
käynnistäminen 404

Tiedonkeruu-sovellus
käynnistäminen 409

tiedostot
muuntaminen 30

tiedot
kaapp. Kuv. & Geom. -

sovelluksesta 228
kuvaajan piirtäminen taulukon 

tiedoista 226
lajittelu taulukossa 215
sarakkeiden luominen 218

tietojen tallentaminen 
(Tiedonkeruu) 420

tilat
asettaminen ohjelmissa 400

Transformaatio-valikon työkalut 
(Kuvaajat & Geometria) 87

try, Try 401
tulostaminen

esikatselu 33
tunnus, Lbl 393, 395, 399
tutkittavat kohteet, löytäminen 167
tutkittavien kohteiden löytäminen 

167
tyhjentäminen

Laskin-sovelluksen historiatiedot 
75

työalue
asettelun muuttaminen 26

kämmenlaitteen näytön käyttö 
98

Kuvaajat & Geometria 89
panorointi 98

työalueen koon muuttaminen 101
työalueen panorointi 98
työalueen tyhjentäminen (Kuvaajat 

& Geometria) 123
työalueet

useita 25
työkalurivi

käyttö Laskin-sovelluksessa 53
Muistiinpanot-sovellus 353

työkalurivi (Kuvaajat & Geometria) 
78, 270

työkalurivit
Laskin-sovellus 46, 193

Työkalut
Akseleiden säätäminen 

(Kuvaajat & Geometria) 97
Harppi 146
Integraali 168
Jäljitys 124, 125
Jana 138
Keskinormaali 176, 177, 178
Keskipiste 138
Kierto 174
Kohtisuora 141
Kolmio 148
Kulma 162
Kulmakerroin 163, 170
Kulman puolittaja 179, 180
Laskenta 165
Leikkauspiste 133
Määritä uudelleen 136
Määritteet 114, 184
Mittauksen siirto 154
Monikulmio 150
Muuttujat 43
Peilaus 172
Piilota/näytä akselit 98
Piilota/näytä ruudukko 99
Pinta-ala 160
Piste 132
Piste päälle 133
Pituus 158, 160
Säännöllinen monikulmio 152
Säde 137
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Siirto 173
Sirontakuvaaja 186
Suora 137
Suorakulmio 149
Symmetria 171
Tangentti 143, 169
Teksti 118, 164
Ura 181, 182
Vektori 142
Venytys 175
Yhdensuuntainen 140
Ympyrä 144
ympyrän kaari, piirtäminen 153
Zoomaus 101

työkalut
muuttuja

muuttuja

työkalu 41
muuttujat 36

työkaluvalikot (Kuvaajat & 
Geometria) 78, 270

työpöytänäkymä
muuttaminen 13, 20

U
Undo (Kumoa) 103
ura

luominen 181
Ura-työkalu 181, 182
useita lausekkeita sisältävät 

laskutoimitukset 63
useita soluja

valitseminen 204

V
vaihtaminen

kieli 10
valikko

konteksti (Kuvaajat & 
Geometria) 88

valitseminen
Laskin-sovelluksen lausekkeet 70
taulukon rivit tai sarakkeet 209
taulukon soluryhmä 204
teksti Muistiinpanot-

sovelluksessa 358

useita objekteja Kuvaajat & 
Geometria -sovelluksessa 130

yksi objekti ryhmästä (Kuvaajat 
& Geometria) 130

variables
using 35

vastaukset
käyttäminen uudelleen Laskin-

sovelluksessa 74
likiarvoistaminen 53
syötteiden kirjoittamisen 

siirtäminen myöhemmäksi 
Laskin-sovelluksessa 60

viimeisen vastauksen 
käyttäminen 64

vastaus
viimeisen vastauksen 

käyttäminen 64
vastausten tarkkuus 53
vektori

koon muuttaminen 143
kulmakertoimen laskeminen 163
siirtäminen 143

vektorien luominen 142
Vektori-työkalu 142
Venytys-työkalu 175
vianmääritys (Tiedonkeruu) 421
viereiset solut

täyttäminen 206
viereisten solujen täyttäminen 206
vierittäminen

lukujonosarake erikseen 210
viimeinen vastaus

käyttö 64
viivat

paksuuden muuttaminen 114
tyylin muuttaminen 114

virheet ja vianmääritys
Kehämääritys 393
ohita virhe, PassErr 401
ohjelmat 400
poista virhe, ClrErr 401

W
while, While 397
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X
x-min-, x-max-, y-min- ja y-max-

pisteiden määrittäminen 97
x-min, x-max, y-min, y-max 97

Y
y= funktiot, piirtäminen 118
Yhdensuuntainen (suora) -työkalu 

140
yhdensuuntaisten suorien luominen 

140
yhtälön merkitseminen 157
yhtälön nimeäminen 157
yhtälöryhmä 60
yhtälöt

merkitseminen 157
nimeäminen 157

yhteensopivat anturit (Tiedonkeruu)
Tiedonkeruu

yhteensopivat anturit 403
ympyrä

koon muuttaminen 145
luominen Harppi-työkalun 

avulla 146
piirin mittaaminen 160
pinta-alan laskeminen 160
siirtäminen 145

ympyrän kaaren piirtäminen 153
ympyrän luominen 144
ympyrät

luominen 144
Ympyrä-työkalu 144

Z
Zoomaustyökalu 101

Käyttäjä 102
Oletusarvoinen zoomaus 102
Sovita 103
Tilastot 103
Trig 102
Zoom - Box (Zoomaa - Ruutu) 101
Zoom - In (Zoomaa - Lähennä) 

101
Zoom - Out (Zoomaa - Loitonna) 

101

Zoom - Quadrant 1 (Zoomaa - 
Neljännes 1) 102
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