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1.
SARRERA
Excel gida honen helburu nagusia da UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazio
Zientzietako Fakultateko ikasleen artean datuen kudeaketa eta analisirako
erabiltzen den Excel 2007 programaren oinarriak azaltzea. Konkretuki,
Kazetaritza, Publizitatea eta Harreman Publikoak eta Ikus-entzunezko
Komunikazioa graduetan eskaintzen dugun “Komunikazioari Aplikatutako
Estatistika” irakasgaian landutako gaitasunei erantzuten die eskuliburuak.
Testuinguru hori kontuan hartuz, datuen analisi eta kudeaketarako Excel
programaren oinarrizko aplikazioen aurkezpena eskaintzen du gidak, betiere
modu hurbil eta zabalean, zenbakizko datuak noizbehinka erabiltzen dituen
eta aurretik software estatistikorik erabili ez duen erabiltzailearen premiak
asetze aldera.
Gida bi ataletan dago banatua. Lehenengoak programaren ingurunearen
deskribapen laburra eta oinarrizko eragiketak egin ahal izateko argipenak
eskaintzen ditu, grafikoak sortzeko argibideekin batera. Bigarrenak, aldiz,
datuen laburpen eta deskribapenerako oinarrizko tresna biren garapena du
hizpide: funtzioak eta taula dinamikoak, alegia.
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2.
EXCEL: INGURUNE
OROKORRA ETA
OINARRIZKO
ERAGIKETAK
Excel Microsoft-ek garatu eta banatzen duen programa da. Kalkulu-orriak
erabiltzen dituen aplikazioa da. Kalkulu-orriek askotariko erabilerak dituzte:
datu estatistikoen kudeaketa eta analisia egiteko aukera ematen digute; era
desberdinetako datuak pilatu, bildu eta erabiltzeko balio dute, eta aproposak
dira baita ere kalkuluak egiteko eta taula eta grafikoak eraikitzeko.
Aplikazioaren ingurunea Office paketeko gainerako programen parekoa
da. Hortaz, goiko aldean eragiketak egiteko modua eskaintzen diguten
erreminta-barrak

aurkituko

ditugu.

Pantailaren

gainerako

espazioa

errenkadaz (zenbakiz adieraziak) eta zutabez (letraz adieraziak) osatutako
kalkulu-orriak betetzen du. Excel programako 2007 bertsioan kalkulu-orri
bakoitzak 16.000 zutabe baino gehiago izan ditzake (A-tik XFD-raino), eta
milioi bat errenkadatik gora (1etik 1.048.576raino). Horrenbestez,
datu kantitate handiarekin lan egiteko aukera eskaintzen
digun programa da esku artean duguna.
Kalkulu-orria gelaxkaz osatua dago. Gelaxka bakoitza
errenkada konkretu batean eta zutabe konkretu batean
duen posizioak definitzen du. Adibidez, B5 gelaxka B
zutabearen eta 5. errenkadaren gurutzaketan dagoena
izango da. Gelaxka aktibo dagoenean ertz lodiz

I!

AD

DATU-BASE
ZABALAGOEKIN
LAN EGITERAKOAN
DATUAK GAL
DITZAKEGU.

nabarmenduko da.
9

Klik baten bitartez kurtsorea edozein gelaxkaren gainean jarriz gero,
askotariko informazioa sar dezakegu bertan, eta, era berean, informazio hori
kopiatu, itsatsi edo moztu dezakegu, Office paketeko beste programetan
egiten dugun eran.
Halaber, gelaxkaren edukia beste gelaxka batean kopiatu dezakegu, kopiatzeko
edo mozteko beharrik izan gabe. Horretarako nahikoa da kurtsorea gelaxkaren
ertzetako batean jartzea, lau geziren agerpenak gelaxkaren edukia zuzenean
mugi dezakegula adierazten digun arte. Excel programak, gainera, gelaxka
konkretu bateko edukia gelaxka horrek hurrenez hurren dituen beste gelaxketara
erraz kopiatzeko aukera ematen digu: kurtsorea gelaxkaren gainean jarri eta
beheko ertzetik nahi dugun norabidera mugitu besterik ez dugu egin behar.
Gelaxken gainean formula-barra aurkituko dugu. Horren funtzioa aurrerago
azalduko dugu.
2.1. IRUDIA. EXCEL KALKULU ORRIAREN OSAGAIAK
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Formulak informazio bereziz eta konplexuz osatuta daude. Konkretuki,
formulak Excel-ek eskatzen dizkiogun balioekin egingo dituen eragiketak dira.
Beraz, gelaxka baten edukia bi zenbakiren arteko batuketaren formula izan
daiteke: adibidez, 2+3. Gainera, Excel-ek, operadore konkretuak erabiliz,
taula honek laburbiltzen dituen eragiketak egiteko aukera eskaintzen digu:
TAULA: “OPERADORE/ERAGIKETA ARITMETIKOAK EXCEL-EN”
Eragiketa

Eragiketa

Adibidea

Emaitza

Gehiketa

(+)

=5+5

10

Kenketa

(-)

=9-7

2

Biderketa

(*)

=2*2

4

Zatiketa

(/)

=10/2

5

Berreketa

(^)

=3^2

9

Informazio

berria

eskaintzeaz

gainera,

formulek beste gelaxka batzuei erreferentzia
egin

diezaiekete.

Hala,

formula

KONTUZ!

bi

izan daiteke: adibidez, B3*B4.

GELAXKA BATEAN
FORMULA BAT

Excel-en formula bat sartzeko orduan,

SARTZERAKOAN, EXCELEK ERAGIKETAREN

gelaxketako edukiaren arteko biderketa

dugun eragiketa.

EMAITZA ERAKUTSIKO
DIGU ETA EZ FORMULA
BERA. HORRELA, 2.2

Adibidez, C4 gelaxkan “B4 gelaxkan dagoen

IRUDIAN AGERTZEN DEN
ADIBIDEAN, BEHIN INTRO

aurrean beti “=” sinboloa jarri beharko
dugu, eta horren jarraian sartu nahi

edukia gehi 2” eragiketaren emaitza agertzea
nahi badugu, C4 gelaxka aktibatuko dugu
klik bikoitza eginez eta “=B4+2” idatziko
dugu bertan. Posible dugu baita ere formula
bera formula-barra erabiliz sartzea. Kasu
horretan, gelaxka aktibatuko dugu, eta

SAKATUTA EXCEL-EK
ERAGIKETA EGINGO DU
(=B4+2), ETA AGERTUKO
ZAIGUN EMAITZA 7
IZANGO DA, EZ SARTU
DUGUN FORMULA.

formula-barran “=B4+2” idatzi.
11 11

2.2. IRUDIA. FORMULA BAT EXCEL-EN TXERTATU

FORMULA
BARRA

Formula bat gelaxka batean sartzerakoan garrantzitsua da, baita ere, kontuan
hartzea zer ordena erabiliko duen Excel-ek kalkulua egiteko. Eragiketa
aritmetikoen lehentasun-ordenari jarraituko dio programak. Hortaz, lehenengo
potentziak kalkulatuko ditu, gero biderketa eta zatiketak, eta azkenik batuketa
eta kenketak. Gainera, ezkerretik eskuinerako ordenari jarraituko dio. Hala
ere, parentesiak erabiliz aipaturiko ordena alda dezakegu.
Lehen aipatu dugun legez, behin formula sartuta, gelaxka ezgaitzen dugunean
agertuko zaigun edukia formulan idatzitako eragiketaren emaitza izango
da. Aintzat izan behar dugu, ordea, gelaxkaren edukia ez dela eragiketaren
emaitza izango (C4 gelaxkaren kasuan, 7), baizik eta sartu dugun formula
(B4 gelaxka eta 2 gehitzearen emaitza). Hortaz, gelaxkaren eduki erreala
gelaxka aktibatuta dagoenean formula-barran agertuko zaiguna izango da,
eta ez gelaxkan bertan ikusten duguna.
2.3. IRUDIA. FORMULA EXCEL-EN
FORMULA
BARRAk
gelaxkaren
eduki erreala
adierazten digu
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Baina… zergatik da garrantzitsua gelaxkan agertzen zaigun eduki erreala
formula dela jakitea eta ez bertan agertzen zaigun zenbakia (hau da,
formularen emaitza)? Formulan inplikatuta dauden gelaxketan egiten dugun
edozein aldaketak formularen emaitza aldatuko duelako. Gure adibidearekin
jarraituz, B4 gelaxkaren balioa aldatzen badugu, aldi berean formularen
emaitza daukan gelaxkaren balioa aldatuko dugu nahitaez. Hau da, B4
gelaxkaren balioa 5tik 8ra aldatzen badugu, C4 gelaxkaren balioa ere aldatu
egingo zaigu: 7 izan beharrean, 10 izango da.
Formula bat daraman gelaxkaren balio erreala zein den ulertzea garrantzitsua
da, batik bat gelaxkaren edukia kopiatu edo lekuz aldatu nahi dugunean.
Adibide berarekin segituz, C4 gelaxkaren edukia kopiatu eta C5 gelaxkan
itsasten badugu, C5 gelaxkan agertuko zaigun balioa jada ez da 7 izango,
programak formula mugituko baitu jatorriko gelaxkatik helmugako gelaxkara,
eta C4 gelaxkan hasiera batean sartutako formulak erreferentzia egiten zien
gelaxkak aldatu egingo ditu. Hau da, jatorrizko gelaxkan (C4 gelaxkan)
sartutako formula “B4+2” bada, behin C5 gelaxkan itsatsita “B5+2” bilakatuko
da. Hori hala da, jatorriko gelaxkako (C4) formulak gelaxkak ezkerretara
zuen beste gelaxka (B4) gehi 2 egiten zuelako, eta, orain, aldiz, C5 gelaxkan
itsatsitako formulak bere ezkerretara dagoen gelaxka (B5 kasu honetan)
gehi 2 egingo duelako. Hau da, programak
formularen erreferentzia guztiak aldatuko ditu,
formula daukan gelaxkaren posizioa aldatzen
den era berean. Horrela, gelaxka baten edukia
“=B5+C4” bada, eta formula bi errenkada
beherago dagoen gelaxkan kopiatzen badugu,
gelaxka berriak ondoko formula erakutsiko
digu: “=B7+C6”; hau da, jatorrizko formula bi
errenkada beherago mugituta.
Ondorengo irudian agertzen zaigun kalkuluorrian, D7 gelaxkak formula bat dauka: B7 eta
C7 gelaxken batuketa. D7 kopiatzen badugu

KONTUZ!
KONTUZ! GELAXKAK
KOPIATZEN ETA
ITSASTEN DITUGUNEAN
BERTAN DAUDEN
FORMULAK KOPIATUKO
DITUGU, ETA EZ
ZUZENEAN IKUSTEN
DITUGUN BALIOAK, ETA,
HORRENBESTEZ, NAHASI
EGIN GAITEZKE.
13

eta G11 gelaxkan itsatsi (hau da, 3 zutabe eskuinera eta 4 errenkada behera),
G11 gelaxkaren edukia E11 gelaxkaren eta F11 gelaxkaren arteko batura izango
da. Hau da, jatorrizko gelaxkako formulak erreferentzia egiten zien gelaxkak
aldatuko ditu programak, formula daukan gelaxkaren posizioa aldatuko den
modu berean: 3 zutabe eskuinera eta 4 errenkada behera. Beraz, B7 gelaxka
E11 gelaxka izatera pasatu da, eta C7 gelaxka F11. Era berean, emaitza jada ez
da 5 izango (3+2), 9 baizik (4+5).
2.4. IRUDIA. KOPIATU ETA ITSATSI EKINTZAK FORMULEKIN

Jatorrizko gelaxka
3 zutabe
4 lerro

Gelaxka finala

Kontuan izan behar dugu, baita ere, formulekin kopiatu eta itsatsi ekintzak
beste era batera ere egin ditzakegula: gelaxkaren edukia beste gelaxka batera
arrastaka eramanez. Kurtsorea gelaxkaren gainean jarrita gelaxka gaituta
badaukagu, gelaxkan laukitxo beltz bat agertuko zaigu eskuineko beheko
aldean (ikusi 2.5 irudia). Kurtsorea lauki beltz horren gainean jartzerakoan
gurutze beltz bat agertuko zaigu; gurutzean klik eginez eta sagua ondoko
gelaxketara arrastaka eramanez, gelaxkako edukia ondoko gelaxketan
kopiatu ahal izango dugu. Ondoko irudian, esaterako, ikus dezakegu C15
gelaxkak daukan formula “=A15+B15” dela; ezkerretara dituen bi gelaxken
baturaren emaitza, alegia. Formula hori 16 eta 26 errenkada bitartean dauden
gelaxketara arrastatzen badugu, Excel-ek jatorrizko gelaxkako kalkulu bera
egingo du (ezkerrean dituen bi gelaxken batura) ondorengo 11 errenkadetako
datu bakoitzeko (ikusi 2.6 irudia).
14
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2.5. IRUDIA. “GELAXKA BATEN EDUKIA ARRASTATU (1. PAUSOA)”

2.6. IRUDIA. “GELAXKA BATEN EDUKIA ARRASTATU (2. PAUSOA)”
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Baina… zer egin dezakegu, formularen edukia kopiatu ordez, gelaxkaren
edukia kalkulu-orrian ikusten dugun moduan kopiatzeko? Hau da,
nola egin, formula kopiatu beharrean, formularen emaitza (zenbakizko
balioa) kopiatzeko?
Batzuetan gertatuko zaigu, behin formulen bidez eragiketa kalkulatuta,
kopiatzea interesatzen zaiguna eragiketaren emaitza dela, eta ez atzetik
daukan formula. Arestian ikusi dugunez, “kopiatu eta itsatsi” soilik eginda,
formula da kopiatzen duguna eta ez emaitza bera. Beraz, kopiatuko
dugun zenbakizko balioa ez da guk nahi duguna izango. Horretarako,
behin beste leku batean itsatsi nahi dugun eremua kopiatuta, erremintabarraren goialdean (edo saguaren eskumako botoian klik eginda
zabaltzen zaigun menuan) aurkituko dugun “Itsatsi berezia” aukeran
klik egingo dugu.

16
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2.7. IRUDIA. ITSATSI BEREZIA EXCEL-EN ETA AUKERA EZBERDINAK

Excel-ak “Itsatsi berezia” leihoan eskaintzen dizkigun aukerak askotarikoak
dira. Kasu honetan interesatzen zaiguna “Balioak” aukera da, gelaxkako
zenbakizko balioa itsasteko jatorrizko formulatik bereiziz.

$ SINBOLOAREN ERABILERA EXCEL-EN
“$” sinboloa oso erabilgarria da Excel-en, formulak kopiatzeko eta itsasteko
(edo arrastatzeko) aukera ematen digulako. Beraren erabilgarritasuna
ulertzeko, adibide bat hartuko dugu oinarri, aurretik landutakoak birpasatzeko
ere balioko diguna. Ondorengo taulak batzen ditu adibidean erabiliko
ditugun jatorrizko datuak (ikusi 2.8 irudia):
2.8. IRUDIA. LAGINAREN BANAKETA SEXUAREN ETA ADOSTASUNAREN ARABERA
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Lagineko emakume eta gizonezkoen totala kalkulatu nahi dugu. Horretarako, E4
gelaxkan jarriko gara, eta gainean “=C4+D4” idatziko dugu. Behin “Intro” sakatuta,
emaitza hau agertuko zaigu: “444”; gizonezkoen totala, alegia. Emakumezkoen
totala ezagutzeko formula kopiatuko dugu, E4 gelaxkaren laukitxoan kurtsorea jarri
eta beherantz arrastatuz. Gauza bera egin dezakegu ados dauden eta ez dauden
pertsonen totala kalkulatzeko, eta baita laginaren totala kalkulatzeko ere:
2.9. IRUDIA. TOTALEN KALKULUA ERRENKADAKA ETA ZUTABEKA

Informazio horretaz gainera, gizonen populazio osotik ados daudenen eta
ados ez daudenen portzentajea ezagutu nahi badut, formula konplexuagoa
erabili beharko dut. Kasu horretan egokiena jatorrizko taulako datuak bere
horretan mantentzea eta beste taula batean lan egitea da, jatorrizko taulako
datuak ez galtzearren.
Horrenbestez, osatu dugun taula berrian ados dagoen gizonezkoen
portzentajea kalkulatu nahi badugu, prozedura hau erabiliko dugu: emaitza
jaso nahi dugu gelaxkan (C10, esaterako) “=C4/E4*100” idatziko dugu.
Emaitza % 52,02 izango da.
Nola kalkulatu ados ez dauden gizonen portzentajea? Formula bera zuzenean
arrastatzen badugu, konturatuko gara prozedura honek huts egiten digula.
Hurrengo irudian ikus dezakegunez (ikusi 2.10 irudia), emaitza #¡DIV/0! da.
Zergatik? Formula arrastatzean Excel-ek F4 gelaxkako balioa erabili du, hutsik
dagoen gelaxkarena alegia. #¡DIV/0! jartzen duen gelaxkan klik bikoitza
eginez gero frogatuko dugu F4 gelaxkako balioak hartu dituela formulak.
18
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2.10. IRUDIA. #¡DIV/0! ERROREA FORMULA MODU EZEGOKIAN ARRASTATU ONDOREN
ETA TAULAREN EDUKI ERREALA

Kopiatu eta itsatsi egiten dugunean ohikoa den arazo hau ekiditeko era
erraz bat dago: formulak eraikitzean dolarraren sinboloa ($) erabiltzea.
C10 gelaxkaren jatorrizko formulan, “=C4/E4*100” idatzi beharrean,
“=C4/$E4*100” idazten badugu, D10 gelaxkan formula itsasterakoan Excelek E4 gelaxka F4 gelaxkara mugitzea ekidingo dugu. Hortaz, $ sinboloa
formulako letra (zutabeei erreferentzia egiteko) edo zenbakiren (errenkadei
erreferentzia egiteko) baten aurrean jartzeak zutabe edo errenkada hori
bere lekuan utziko du, eta, hala, formula arazorik gabe kopiatzeko aukera
emango. Ondoko irudian ikus dezakegu zer gertatuko den “=C4/$E4*100”
idazten badugu.
19

2.11. IRUDIA. $-EN ERABILERA LETRA AURREAN

Halaber, $ sinboloa zenbakiaren aurrean jar dezakegu (hurrengo irudia),
eta, horrela, ados dagoen populazioaren artean, emakume eta gizonen
portzentajea zein den jakingo dugu (portzentajea zutabeka, alegia). Hala
formula mugitzea eta C7 (hutsik dagoen gelaxka) hartzea ekidingo dugu
2.12. IRUDIA. $-EN ERABILERA ZENBAKI AURREAN

20
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Beste aukera bat $ sinboloa bi aldeetan erabiltzea da, bai zenbakiaren aurrean
bai letraren aurrean. Horrela gelaxka guztiz blokeatzea lortuko dugu. Gure
adibideari jarraituz, prozedura hori erabiliko dugu, lagin osotik ados ez
dauden gizonen portzentajea kalkulatu nahi badugu, eta, jatorrizko formula
erabiliz, era berean, lagin osotik ados ez dauden emakumeen portzentajea
kalkulatzeko. Horrela, D10 gelaxkan idatziko dugun formula (ados ez dauden
gizonei erreferentzia egiten diena) eta D11 gelaxkara (ados ez dauden
emakumeei erreferentzia egiten diena) arrastatuko duguna “=C4/$E$6*100”
izango da. Prozedura horri jarraituz E6 gelaxka guztiz blokeatuko dugu, bera
baita egin nahi ditugun kalkulu guztietan formularen izendatzaile iraunkorra.
2.13. IRUDIA. $-EN ERABILERA ZENBAKI ETA LETRA AURREAN

21

3.
GRAFIKOAK

3.1. SARRERA: GRAFIKO MOTAK, ETA ALDAGAIAK
DESKRIBATZEKO DUTEN ERABILGARRITASUNA
Excel-ek grafikoak sortzeko eta editatzeko aukera eskaintzen digu.
Grafikoek aldagai bat edo biren arabera datuak era argi eta erakargarrian
aurkezteko balio dute. Irudikapen grafikoak irudi edo marren bidez
egingo ditugu, datuen analisi eta interpretazio errazago eta laburtuagoa
eskaintzen baitigute.
Excel-ek hainbat eratako grafikoak egiteko aukera eskaintzen digu. Erabiliko
dugun grafiko mota aukeratzeko orduan datuen izaera izango dugu kontuan,
irudikapen grafikoaren eraginkortasuna eta erabilgarritasuna bermatze
aldera. Erabiliko dugun grafikoa era egokian aukeratzeko, ezinbestekoa
zaigu grafiko mota bakoitzaren oinarrizko aplikazioak eta eskaintzen
dizkigun aukerak ezagutzea.
Hona hemen Excel-ek eskaintzen dizkigun grafiko mota guztiak eta
bakoitzaren ezaugarri nagusiak:

23

ZUTABE
GRAFIKOAK

Datuak indibidualki aurkezten dizkigute: datu
bakoitza zutabe bat da. Ohikoa da kategoriek
ardatz horizontala hartzea eta balioek ardatz
bertikala. Erabilgarria da denbora-tarte batean
datuetan gertatuko aldaketak edo kategorien arteko
alderaketak erakusteko. Grafiko mota hauetan hiru
eratara aurkez ditzakegu datuak: taldekatutako
zutabeetan (datu bakarra zutabe bakoitzean),
pilatutako zutabeetan (kategoria bat baino gehiago
zutabe berean pilatuta) edo % 100 pilatutako
zutabeetan (kategoria bat baino gehiago zutabe
bakoitzeko; kasu honetan, hala ere, kategoria
bakoitzak ehunekotan totalari egiten dion ekarpena
erakusten digu).

MARRA
GRAFIKOAK

Oso erabilgarriak dira datuen serie historikoak edo
eskala komun batean denboran zehar egondako
aldaketak erakusteko. Zutabe-grafikoetan gertatzen
denez, marra-grafikoetan ere datuak taldekatuta,
pilatuta edo % 100 pilatutako marretan irudikatu
ditzakegu. Gainera, markatzaileak ere jar ditzakegu,
balio bakoitza nabarmentzeko.

GRAFIKO
ZIRKULARRA

Datu serie bakarra irudikatu nahi dugunean, balio
guztiak positiboak direnean eta kategoria kopuru urria
dugunean baino ez ditugu erabiliko. Datu serie bateko
elementuen tamaina erakusten digute haien batuketaren
proportzioan; hau da, osoarekiko datu bakoitzak
hartzen duen pisu erlatiboa erakusten digute. Excel-ek
azpigrafikoekin irudiak eratzeko aukera ematen digu,
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bai grafiko zirkularretan bai zutabe grafikoetan, balio
txikiak dituzten kategoriak zehaztasun handiagoarekin
ikusi ahal izateko. Elementu bakoitza banatzen duen
grafiko zirkular moztua ere aukeratu dezakegu, aldi
berean balio indibiduala eta osoarekiko ekarpena
erakusten diguna.
Zutabe-grafikoen

antzekoak

dira;

kategoriak

ardatz bertikalean dituzte, horizontalean izan

BARRA
GRAFIKOAK

beharrean. Erabilgarriak zaizkigu, etiketak edo
kategorien izenak luzeak direnean, grafikoaren
itxurari kalterik egin gabe, luzapen handiagorako
aukera ematen digutelako. Zutabe- eta marragrafikoekin

egin

dezakegun

moduan,

kasu

honetan ere, datuak taldekatuta, pilatuta edo %
100 pilatuta irudikatu ditzakegu.

Denboran

gertatutako

aldaketen

tamaina

AREA GRAFIKOAK

azpimarratzeko erabiliko ditugu. Joera batean balio
osoari arreta jartzeko ere balio dute. Taldekatuta,
pilatuta edo % 100 pilatuta irudikatu ditzakegu.

Beren artean erlazionatutako zenbakizko balioak
erakusten dituzte, batzuek X ardatzean eta besteak

BARREIADURA
GRAFIKOAK (X -Y)

Y ardatzean. Erabilgarriak izango zaizkigu batik
bat ardatz horizontalaren balioak uniformeak ez
direnean edo ardatz horizontalean datu-puntu
ugari dagoenean. Hainbat eratara irudika daitezke:
markatzaileak soilik, marrarik gabe; leundutako
marrekin; marra zuzenekin; edo markatzaileak
dituzten era bietako marrekin.
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BESTE GRAFIKO BATZUK:

Kotizazio-grafikoak, gainazal-grafikoak, eraztun-grafikoak, burbuila-grafikoak
eta grafiko erradialak.

GRAFIKO KONBINATUAK
Erabilgarriak dira, bi aldagai edo gehiagori dagozkien datu serie bi irudikatu
nahi ditugunean. Aldagai bien arteko ezberdintasunak nabarmendu nahi
baditugu, elementu desberdinak erabil ditzakegu (zutabeak eta lerroak),
grafiko berean aldagai biei dagozkien datuak erakusteko. Horretarako,
lehenengo zutabe grafikoa sortuko dugu, eta, gero, saguaren eskumako
botoian sakatuz, errenkadetan jarri nahi dugun datu seriea hautatuko dugu,
“Aldatu diagrama-mota” aukerari esker (ikusi 3.1 irudia). Behin “Aldatu
26
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diagrama-mota” aukeratuta, grafiko mota guztiak batzen dituen elkarrizketakoadroa zabalduko zaigu, lerroena aukeratuko dugu eta “Onartu” aukeratu.
3.1. IRUDIA. GRAFIKO KONBINATUA: ALDATU SERIEAREN DIAGRAMA MOTA

Excel-ek grafiko mota guztiak bi dimentsiotan (2D) edo hiru dimentsiotan
(3D) irudikatzeko aukera eskaintzen digu, eta, zutabeak eta errenkadak
erabiltzen ditugunean, irudi koniko, zilindriko edo piramidalekin.
Excel-ekin grafikoak sortzeak dituen abantailetako bat da eskaintzen digun
interaktibotasuna da, zeren, behin grafikoa eratuta, posible baita, neurri
handi batean behintzat, editatzea edo moldatzea, beste era bateko grafikoa
aukeratuz, zenbakizko balioak edo portzentajeak jarriz, izenburua edo
ardatzen eta datu serieen izenak editatuz, etab.

3.2. NOLA TXERTATU ETA EDITATU GRAFIKOAK EXCEL-EN
Hasteko, Excel-en kalkulu-orri batean datu-matrize bat izan behar dugu.
Grafikoa sortzeko, grafiko bidez irudikatu nahi ditugun datuak eta irudikatzen
27

ari garen aldagaia edo aldagaiak osatzen dituzten kategorien izenak
aukeratuko ditugu.
Excel-eko menuko “Txertatu” aukeran grafikoetara joango gara, eta sortu nahi
dugun grafikoa aukeratuko dugu, aipatu berri ditugun grafiko moten artean
hautatuz, kontuan izanda behin sortuta grafiko motaz aldatzeko aukera
izango dugula datuak modu egokienean zer motatako grafikoan islatzen
diren ikusteko.
3.2. IRUDIA. AUKERATUTAKO DATUEKIN GRAFIKOA ERANTSI

Behin grafikoa sortuta, kalkulu-orriaren goialdean menu berri bat zabalduko
zaigu: “Diagrama-tresnak” izenekoa, “Diseinua”, “Konposaketa” eta
“Formatua” erlaitzak (pestaña) dituena. Horiekin grafikoan aldaketak egin
ditzakegu, irudikapena erakargarriagoa eta argiagoa egiteko. “Diseinua”
leihoak aukera anitz eskaintzen digu: grafiko mota aldatu; datuak
errenkadetatik zutabeetara (eta alderantziz) aldatu; beste datu batzuk
aukeratu edo datu gehiago gehitu; grafiko-diseinu desberdinak aukeratu
(izenburuaren edo legendaren posizioa aldatuz, datuak alboko taula batean
txertatuz, kategoria batzuetako balioak erakutsiz…),, eta estilo desberdinak
hautatu kolore-konbinazioaren arabera edo aukeratutako formaren arabera
(barrak, lerroak, zutabeak, zirkulua, etab.).
28
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3.3. “DIAGRAMA-TRESNAK” MENUA: “DISEINUA”

Koloreak garrantzitsuak izaten dira datuak grafikoan irudikatzen ditugunean,
zeren argitasuna ematen diote irudiari eta kategoria batzuk besteetatik
bereizten laguntzen digute. Hala ere, ez dugu beti kolore-aukeran aniztasunik
izango, edo ez dugu oso kolore deigarririk ere erabiliko, bai idazten ari garen
dokumentuaren izaera formalagatik (esaterako, erakunde bati aurkeztu
beharreko txostena bada), bai grafikoa zuri-beltzean inprimatuko dugulako
eta, beraz, ez dugulako aukeratutako koloreak bereizteko betarik izango.
Bigarren kasu horretan, oso erabilgarria da zuri-beltz aukera hautatzea,
grafikoa gris-eskalan irudikatzeko, erraz bereiziko diren tonuetan.
“Konposaketa” erlaitzak ere aukera anitz eskaintzen dizkigu: irudiak, formak
edo testuak txertatzea; etiketak (izenburuak edo ardatzetako errotuluak,
adibidez) edo legenda aldatzea; datuak alboko taulan txertatzea edo
elementuen gainean etiketekin datuak jartzea (zutabeak, barrak, marra
bateko markatzaileak zein zirkulu bateko proportzioak); ardatzak edo laukiko
(cuadrícula) marrak aldatzea; atzealdea aldatzea; edo analisia errazteko
joera-marra bat txertatzea.
3.4. IRUDIA. “DIAGRAMA-TRESNAK” MENUA: “KONPOSAKETA”

Konposaketa
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“Formatua” erlaitzak grafikoaren tamaina eta forma-estiloak aldatzeko aukera
eskaintzen digu, hau da, grafikoaren kanpoko marrako kolorea eta ingerada.
Esaterako, ondoko irudian ikus dezakegunez (ikusi 3.5 irudia), menu hau
erabiliz, grafiko sinple eta informal bat grafiko konplexu eta formal bilaka
dezakegu.
3.5. IRUDIA. DATU BERAK ERABILIZ EGINIKO GRAFIKO-DISEINUAK

Behin grafikoa eratuta, datu edo etiketaren bat aldatu nahi badugu, nahikoa
dugu irudikatzeko aukeratu ditugun datuak aldatzea, berez aldatuko baita
grafikoan ere.
Excel-ek, gainera, grafikoa geure neurrira diseinatzeko aukera osagarri
ugari eskaintzen digu: izenburua ezaba dezakegu, hura grafikotik kanpo
jarri nahi badugu; legendaren posizioa alda dezakegu; ardatzen errotuluak
eta datuen etiketak ere alda ditzakegu; besteak beste. “Diseinua”,
“Konposaketa” eta “Formatua” menuak erabiltzeaz gainera, grafikoaren
gainean saguaren eskumako botoiarekin sakatuta agertzen zaigun menuan
aldatu nahi dugun ezaugarria aukeratuta ere alda dezakegu grafikoaren
itxura.
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3.3. DATU-ITURBURUA ALDATZEA ETA GRAFIKOEN
TXANTILOIAK ALDATZEA
Behin grafikoaren diseinua aukeratuta, Excelek beste grafiko batzuetarako
ere diseinu bera erabiltzeko aukera ematen digu. Bi eratara: batetik, grafikoa
kopiatuz eta, bestetik, grafikoaren txantiloia gordez.
Grafikoa kopiatzeko grafikoaren gainean gaudela, saguaren eskuineko
botoian klik egin, “Kopiatu” aukeratu eta grafikoa kalkulu-orriaren edozein
tokitan itsatsiko dugu. Era horretara, grafiko bera izango dugu, datu
berdinekin, eta, beraz, datuak aldatu baino ez dugu egin beharko. Datuak
aldatzeko “Datuak aukeratu” (“Diagrama-tresnak”>“Diseinua”) hautatzen
badugu, leiho bat zabalduko zaigu, serieak eskuz ezabatu eta editatzeko edo
kategoriak editatzeko aukera eskaintzen diguna. Orritik zuzenean beste datu
batzuk ere aukeratu ditzakegu, “Diagramaren datu-barrutia”n klik eginez.
3.6. IRUDIA. “DATU BERRIAK AUKERATU GRAFIKOA ERREPLIKATZEKO”
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Sortu dugun grafikoaren diseinua eta formatua txantiloi moduan gordetzeko,
“Gorde honela: Excel-en txantiloia“ (“Diagrama-tresnak” > “Diseinua”)
aukera erabiliko dugu. Horrela jokatuz gero, etorkizunean grafikoren bat
sortu nahi badugu, lehenago gure gustu eta beharrizanetara egokitu dugun
estiloren bat erabiltzeko aukera izango dugu. Horretarako, irudikatu nahi
ditugun datuak aukeratuko ditugu, “Txertatu” fitxako “Grafikoak” atalean
“Grafikoak” aukeraren ondoan dagoen elkarrizketa-koadroko adierazlean
sakatuz. Hori eginda, askotariko grafiko motak agertuko zaizkigu, bai eta,
ezkerreko menu bertikalean, “Txantiloiak” izeneko karpeta ere. Karpeta
hori zabalduz lehenago gorde dugun txantiloia bilatuko dugu, eta, behin
aurkituta, aukeratu eta onartu egingo dugu.
3.7. IRUDIA “TXANTILOIAK ERABILI GRAFIKOAK ERREPLIKATZEKO”
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3.4. NOLA ITSATSI GRAFIKOAK WORD-EKO TESTUDOKUMENTUETAN
Behin grafikoa sortuta, Exceletik kanpo beste dokumentuetara nola
mugitu eta dokumentu horietan nola erabili ikasiko dugu, batez ere Word
dokumentuei dagokienez. Garrantzitsua da grafikoa itsastea gerora eraldatu
ezin daitekeen eran eta hura sortzeko erabilitako datuetara sarbiderik ez
izateko moduan. Horregatik komeni da grafikoa kopiatu eta automatikoki
Worden ez itsastea. Wordera automatikoki mugitu dugun grafikoak hura
sortzeko erabili dugun oinarrizko informazio guztia gordeko du. Horrek
dokumentua zabaltzen duen edonori grafikoa erraz eraldatzeko aukera
ematen dio, bai eta datu-matrizerako sarrera eskaini ere (betiere, Excel
dokumentua grafikoa gorde dugun ordenagailuan edo datuak biltegiratzeko
gailu berean zabalduz gero, noski).
Horrelakoak ekiditeko, gomendagarria da grafikoa irudi moduan itsastea:
“Itsatsi berezia” aukeran sakatuz, elkarrizketa-koadro bat zabalduko zaigu,
eta bertan “Irudia (metafitxategi hobetua)” aukeratu eta onartuko dugu.
3.8. IRUDIA “ITSATSI BEREZIA: IRUDIA (METAFITXATEGI HOBETUA)”
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Grafikoak Word dokumentuan itsatsi nahi ditugunean, badira kontuan hartu
beharreko beste bi alderdi: behin grafikoa itsatsita ez mugitzea, eta aurretik eta
ondoren dagoen testuarekin lerrokatuta geratzea. Horretarako, behin itsatsia
dugula, grafikoaren gainean sakatu eta “Formatua” (“Irudiaren tresnak”)
erabiltzea da egokiena: “Testua doitzea” aukeraren gainean sakatuko dugu,
eta gero, “Testuarekin lerrokatua”ren gainean, betiere ezberdina den beste
leku espezifikoren batean jarri nahi ez badugu (orriaren marjinetan edo
erdian, adibidez).

ADIBIDEA: INTERNETEKO AUDIENTZIARI BURUZKO PRAKTIKA
Planteamendua:
Urteak dira Komunikabideen Ikerketarako Erakundeak (Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación, AIMC) Hedabideen Azterketa
Orokorraren bitartez (Estudio General de Medios, EGM) Interneteko
audientziaren inguruko informazioa batzen duela eta sareko komunikabideen
erabiltzaileei dagozkien aldagai soziodemografikoei (sexua eta adina)
buruzko datuak eskaintzen dituela.
Komunikazioko enpresa handi bat Interneteko bere edukiak eraldatzeko
prozesuan dago, eta Interneten bitartez komunikabideak erabiltzen
dituzten pertsonen profil soziodemografikoa, sarbide-leku nagusiak eta
kanal eta komunikabide nagusien azken urteko garapena ezagutu nahi
ditu, eraldaketa-prozesua erabiltzaileen profil eta eskaeretara egokitu ahal
izateko.
Hori dela eta, grafikoki datu hauek jasoko dituen txosten labur bat egiteko
eskatu digu:
»» Interneteko komunikabideen erabiltzaileen bolumenaren garapena
(1996-2012)
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»» Interneteko komunikabideen erabiltzaileen profilaren garapena
sexuari eta adinari dagokienez (1996-2012).
»» Komunikabideen webgune nagusiak azken hilabeteko bisitari
kopuruaren arabera (2012ko urria-azaroa)
Emaitza:
Datuak

Exceleko

kalkulu-orrian

izanik,

lehenengo,

Interneten

komunikabideen erabiltzaileen bolumena sailkatuko dugu (1999-2012).
Behin sailkatuta, menura joango gara: “Txertatu”>“Diagramak”>“Zutabea”>
“Zutabe multzokatuak”.
3.9 IRUDIA “DIAGRAMA MOTA AUKERATU”

Esan dugunez, zutabedun grafikoak denbora-tarte batean izandako
aldaketak erakusteko dira erabilgarriak. Grafikoa txertatu ostean koloreak
aldatu dizkiogu, eta zutabe bakoitzean datuen etiketa jarri diogu, oraingoan
testuaren norabidea aldatuz bertikalean ager dadin (Konposaketa> Datuen
etiketak> Datu etiketen aukera gehiago> Lerrokatzea> Testuaren noranzkoa),
eta izenburua gehitu diogu.
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3.1. GRAFIKOA “INTERNETEKO KOMUNIKABIDETAKO ERABILTZAILEEN
BOLUMENAREN GARAPENA, MILAKOTAN”

Grafikoki irudikatu dugun Interneteko komunikabideen erabiltzaileen
bolumenaren garapenak gorakada iraunkor eta mailakatua bistaratzeko
aukera ematen digu: 1996an 350.000 pertsona izatetik 2012an 23.828.000
izatera igaro da.
Ondoren, 1997tik 2012ra bitarteko komunikabideen erabiltzaileen profilaren
grafikoa egingo dugu sexuaren, adinaren eta klase sozialaren arabera. Kasu
honetan, termino erlatiboetan erakutsiko ditugu datuak, urte bakoitzari
dagokionez eta denbora-tartearen eboluzioari dagokionez, errealagoa eta
konparagarria den irudi bat eskaintzeko.
Ehuneko ehunean pilatutako zutabedun grafikoa aukeratuko dugu,
irudikapena ehunekotan egiten laguntzen digulako eta aldagaien kategorietan
(sexua eta adina) izandako aldaketak ikusteko aukera ematen digulako.
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Gainera, zutabeen kolorea aldatu dugu, datu seriean saguaren eskuineko
botoiaz sakatuz. Adibidez, “gizonezkoak” bada aldatu nahi dugun kategoria,
klik egingo dugu “Datu-seriearen formatua > Betegarria > Betegarri solidoa”
aukeran egokiena iruditzen zaigun kolorea aukeratuz.
3.2. GRAFIKOA “INTERNETEKO KOMUNIKABIDEEN ERABILTZAILEEN
PROFILAREN BILAKAERA EHUNEKOTAN, SEXUARI DAGOKIONEZ (2002-2012)”

3.2 grafikoaren bitartez, Interneteko komunikabideen erabiltzaile gisa
emakumeen sarrera mailakatua atzematen dugu: 2002an % 34,8 soilik
izatetik 2012an % 45,7 izatera igaro da, nahiz eta gizonezkoak oraindik
gehiengoa izan.
Gainera, datuen etiketa batzuen kolorea ere aldatu dugu, bai 3.2 grafikoan
bai 3.3 grafikoan, atzealde ilunaren gainean era nabarmenagoan bistaratu
dadin. Horretarako, aldatu nahi dugun datu seriearen etiketan sakatuko dugu
saguaren eskuineko botoiarekin, eta zuzenean agertuko zaigun azpimenua
erabiliko dugu, edo “Letra tipoa” aukerara joko dugu, zeren kolorea, tamaina
eta beste ezaugarri batzuk aldatzeko beta eskaintzen digu.
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3.3. GRAFIKOA. “INTERNETEKO KOMUNIKABIDEEN ERABILTZAILEEN PROFILAREN
EBOLUZIOA EHUNEKOTAN, ADINARI DAGOKIONEZ (2002-2012)”

3.3 grafikoak erakusten digu Interneteko komunikabideak erabiltzen
dituztenen adin-tartea nagusiki 25 urtetik 34 urtera bitartekoa dela, nahiz eta
tarte horren pisu erlatiboak etengabe behera egin duen beste adin-tarteekin
konparatuta: 2002an % 33,9a izatetik 2012an % 25,3 izatera igaro da, eta
egun 35-44 urte-tartearen mailan dago ia (% 24,3). Gainera, aztertu dugun
denbora-tartean izandako garapenak erakusten du adin-tarte nagusiagoetara
etengabe hedatu dela Interneteko komunikabideen erabilera, bereziki 45
urtetik gorako adin-tarteei dagokienez, zeren 2002an % 13 inguru izatetik
2012an % 30 izatera igaro baitira.
Azkenik,

EGMren

arabera

erabiltzaileen

artean

neurri

handiagoan

kontsultatutako komunikabide motak zeintzuk izan diren jakin nahi dugu.
Horretarako, erabiltzaile kopuru handiena duten komunikabideen inguruko
datuak jaso ditugu (bolumenean lehenengo hamarrak), eta aukeratutako hamar
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komunikabideetatik total metatuarekiko bakoitzak zer portzentaje duen erakusten
duen grafiko zirkularra egin dugu, totalarekiko komunikabide bakoitzak duen
pisua era erraz eta konparatuan ikusteko aukera ematen digulako.
3.4. GRAFIKOA. “WEBGUNE NAGUSIAK AZKEN HILABETEAN IZANDAKO BISITARI
KOPURUAREN ARABERA EHUNEKOTAN. 2012KO URRIA-AZAROA”

3.4 grafikoan ikusten dugunez, You Tube bideo-kanalak 10 komunikabide
nagusietan metatutako erabiltzaileen % 43,7 hartzen du, Interneteko
erabiltzaileen artean webgune horrek duen garrantziaren erakusgarri.
Ondoren, idatzizko prentsari dagozkion beste hedabide batzuk agertzen
zaizkigu, Marca eta El País (% 10) esaterako.
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4.
FUNTZIOAK
4.1. SARRERA: FUNTZIOAK ETA HAIEN ERABILERA ALDAGAI
BAT DESKRIBATZEKO ORDUAN
Excelek datu-matrizearen analisi estatistikoa egiteko askotariko aukerak
eskaintzen dizkigu. Horietako bat funtzioen erabilera da.
Funtzioak Excelek aurretik zehaztutako formulak dira, balio bakarrarekin
edo askotariko balioekin (adibidez, ikasle lagin batek irakasgai batean
lortutako notekin) lan egiten dutenak emaitza bat eskaintzeko; esaterako,
desbideratze tipikoa. Funtzioek lan egiteko erabiltzen dituzten balioei
argumentu deitzen zaie, eta horiek, gehienetan zenbakiak izaten badira
ere, funtzioaren arabera testuak, balio logikoak, formulak eta beste funtzio
batzuk ere izan daitezke.
Excelek funtzio kopuru handia dauka, sailotan banatzen direnak:
»» Funtzio estatistikoak: estatistikoak kalkulatzeko balioekin lan
egiteko aukera ematen digute; adibidez, batezbestekoa, bariantza,
pertzentilak edo maiztasunak.
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»» Datu-baseen funtzioak: datu-baseekin lan egiteko aukera ematen
dute, bai eta datu base horien sarrerekin balio estatistikoak
kalkulatzekoa ere.
»» Data- eta ordu-funtzioak: formatu horietan agertzen diren balioekin
lan egiteko aukera ematen dute. Adibidez, bi dataren edo bi orduren
arteko ezberdintasuna kalkulatu, ordu-formatu batetik egun-formatura
aldatu, eta abar.
»» Funtzio logikoak: testutik abiatuz lan egiteko aukera ematen dute.
Adibidez, gelaxka bi edo gehiagotako testua bakarrean batu; gelaxka
bakarreko testua askotariko gelaxkatan banatu; karaktere kopurua
murriztu; ordezkatu; maiuskulan edo minuskulan jarri, eta abar.
»» Bilaketa- eta erreferentzia-funtzioak
»» Funtzio matematiko eta trigonometrikoak
»» Ingeniaritzako funtzioak
»» Funtzio finantzarioak
»» Karratu-funtzioak
»» Osagarri- eta automatizazio-funtzioak

4.2. NOLA TXERTATU FUNTZIO BAT EXCELEN
Nahi dugunean Excelek datu batzuetatik abiatuz funtzio konkretu bat egitea,
lehenik eta behin funtzioaren emaitza zer leihotan agertzea nahi dugun
adierazi behar dugu. Horrela, leiho hori aktibo dagoela erakusten digun ertz
beltzarekin agertuko zaigu.
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Behin hori eginda, funtzio bat itsasteko askotariko erak daude. Era bat edo
beste aukeratzea, hein handi batean, funtzio horrek Exceleko lengoaian zer
izen duen jakiteak baldintzatzen du.
Exceleko funtzioaren izena ezagutzen badugu, erarik egokiena Excelen
laguntzailea erabiltzea da. Horretarako bi aukera ditugu:
Batetik, formularen izena ezagutuz gero, “Formulak” menu orokorrean mota
guztien artean erabili nahi dugun funtzioa zuzenean aukeratu dezakegu, edo
“Txertatu funtzioa” aukeratu.
4.1. IRUDIA. “EXCELEKO FORMULA MENUA”

Txertatu funtzioa

Funtzio motak

Bestetik, era azkarragoan, formula menua erabili beharrean, zereginen
barraren ondoan dagoen funtzioen sinboloan klik egin dezakegu.
4.2. IRUDIA “FUNTZIOA AZKAR ITSASTEKO EXCELEKO FUNTZIO-SINBOLOA”
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Bi pauso horietako bat eman eta gero, funtzioak itsasteko laguntzailea
agertuko zaigu. Laguntzaile horrek Excelek eskaintzen dituen askotariko
formulak bilatzeko aukera ematen digu, bai eta haien inguruko laguntza
eskatzekoa ere.
Formula bat bilatzeko ondorengoa egin dezakegu:
»» Goiko laukian funtzioari erreferentzia egingo dion aieruzko esaldi
edo izen bat sartu, eta “Joan” aukera erabili
4.3. IRUDIA “EXCELEKO LAGUNTZAILEAN FORMULA BAT BILATU”

Goitik beherako menuaren bidez, funtzio kategoria edo moten artean bilatu.
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4.4. IRUDIA “FUNTZIO TALDEEN GOITIK BEHERAKO MENUA”

Adibidez, batezbesteko aritmetikoa kalkulatu nahi badugu, “Batezbestekoa”
sar dezakegu goiko laukian eta “Bilatu” aukeran sakatu edo menuan
“Estatistikoak” motaren barruan bilatu.
Lehenengo edo bigarren aukera erabiliz, funtzioa aukeratzerakoan argi izan
behar dugu Excelek izen horrekin zer ulertzen duen. Horretarako, “Hautatu
funtzio bat” laukian funtzio bat aktibatzen dugunean, Excelek funtzioaren
azalpen laburra eskaintzen digu.
Azalpen hau nahikoa iruditzen ez bazaigu, “Funtzio honi buruzko laguntza”
aukera erabil dezakegu, funtzioari buruzko informazio zabalagoa aurkituko
baitugu bertan.
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4.5. IRUDIA “EXCELEKO FUNTZIO-LAGUNTZAILEA ERABILIZ TXERTATU
FUNTZIOA PAUSOA”

Aktibatutako
funtzioak
urdin kolorea
hartuko du

Azalpena

Laguntza

Batezbestekoaren kasuan, hautatu behar dugun aukera “Promedio” da.
Excelek eskaintzen duen funtzio-aniztasuna dela eta, eta horien izendapenen
heterogeneotasuna kontuan hartuz, beharrezkoa da erabili aurretik ziurtatzea
funtzio bakoitzaren ostean dagoen kalkulua guk behar duguna dela.
Behin ziur egonda erabiliko dugun funtzioa egin nahi dugun ariketarena dela,
funtzioa aukeratu egingo dugu, eta, onartuz gero, Exceleko laguntzailearen
pantaila agertuko zaigu (4.6 irudia).
Bigarren pantaila horretan Excelek funtzioa kalkulatzeko argumentuak
aukeratuko ditugu. Kasu honetan, batezbestekoa. Horrela, “Número 1,
46

X

Gizarte- eta komunikazio-zientziei aplikatutako oinarrizko estatistika
deskriptiboa Excel-en bidez: funtzioak eta taula dinamikoak

Número 2…” laukietan batezbestekoa kalkulatzeko erabili nahi ditugun
zenbakiek agertu beharko dute, edo kalkulua egiteko erabiliko ditugun
zenbakiak dituzten gelaxkek. Zenbaki edo gelaxka bakoitza laukitxo
bakoitzean jar dezakegu (Número1, Número2…) edo denak lauki berean.
Horrela, 4.6 irudiak aipatu dugun bigarren aukera garatzen du, D5 eta
D211 gelaxken bitarteko datuen batezbestekoa kalkulatzeko (“:” sinboloak
“bitartea” adierazten du). “D5:D211” testua leihoan idatz dezakegu,
edo Excel orritik zuzenean eremu hori hautatuz txertatu. Exceleko
laguntzaileak pauso honetan aukera eskaintzen digu formularen behinbehineko emaitza, formularen definizioa eta funtzio horren inguruko
laguntza kontsultatzeko.
4.6. IRUDIA “EXCELEKO FORMULEN LAGUNTZAILEAN FUNTZIOAREN
ARGUMENTUAK PAUSOA”

Funtzioa kalkulatzeko erabiliko ditugun zenbaki edo gelaxkak aukeratu
ondoren, Excelek funtzioaren emaitza agerrarazten du “Txertatu funtzioa”
aukeratu dugunean aktibo zegoen gelaxkan.
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Funtzioa itsasterakoan beraren izena baldin badakigu, zuzenean atazabarran idatz dezakegu. Horrela, D5etik D211ra bitartean dauden gelaxken
batezbestekoa kalkulatu nahi badugu, barran jarri eta “=” idatzi ondoren
“PROMEDIO (D5:D211)” idatziko dugu. “:” sinboloa erabiliko dugu D5etik
D211ra bitartean dauden gelaxken batezbestekoa kalkulatu nahi dugula
adierazteko. D5 eta D211 gelaxken batezbestekoa kalkulatu nahi bagenu,
“;” sinboloa erabiliko genuke; hau da, PROMEDIO (D5;D211).
4.7. IRUDIA “FUNTZIOAREN IZENA ETA SINTAXIA EZAGUTUZ GERO, FUNTZIOA ERA
AZKARREAN TXERTATU”

4.3. ADIBIDEA: UNIBERTSITATEAREN BALORAZIOARI
BURUZKO PRAKTIKA
Planteamendua:
2009-2010, 2010-2011 eta 2011-2012 ikasturteetan inkesta egin diogu UPV/
EHUko Gizarte Zientziak eta Komunikazioa Fakultateko ikasle lagin bati.
Unibertsitateko askotariko alderdiak baloratzeko eskatu diegu elkarrizketatuei
inkestan: irakasleria, irisgarritasuna, instalazioak, eta abar. Galdetegiaren
bertsio bat eranskinean aurki dezakezue.
Galdetegiari erantzun dioten 211 ikasleek emandako balorazioak batzen
dituen Excel artxiboa erabiliz, egin itzazu eragiketa hauek:
»» Aukeratu baloratutako alderdi bat edo batzuk (kafetegia, irakasleria,
instalazioak…).
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»» Aztertu alderdi horien balorazioa.
Emaitza:
Kasu honetan, komunen balorazioa aukeratuko dugu, eta balorazio hori
fakultateko obren ostean aldatu denetz aztertuko. Horretarako, 2009-2010
ikasturteko balorazioa (komun zaharrak) eta 2011-2012 ikasturtekoa (komun
berriak, obraren ostekoak) aztertuko ditugu.
Aukeratu ditugun bi momentuetan aldagai kuantitatibo hau aztertzeko,
zentroko joera neurriak (batezbestekoa, mediana eta moda), posizio-neurriak
(1. kuartila eta 3. kuartila) eta dispertsio-neurriak (desbideratze tipikoa eta
aldakortasun-koefizientea) erabiliko ditugu.
Banako guztien batez besteko balorazioa kalkulatzeko, batezbestekoa zer
gelaxkatan agertzea nahi dugun aukeratu, eta funtzioa txertatuko dugu. Behin
“Promedio” funtzioa aukeratuta, banakoek komunei emandako balorazioa
jasotzen duen eremua aukeratuko dugu (AA5:AA211).
4.8. IRUDIA. “FUNTZIOAREN IZENA ETA SINTAXIA EZAGUTUTA, FUNTZIOA ERA
AZKARREAN TXERTATU”
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Beste aukera azkarrago bat formula-barran “=PROMEDIO(AA5:AA211)”
idaztea da.
Ondoren, aipatu berri ditugun estatistikoak kalkulatuko ditugu funtzio
hauetako bakoitzarekin: mediana, moda, cuartil eta desvestpt. Kuartilari
dagokionez, gelaxkaren eremua adierazteaz gainera, beharrezkoa da
txertatu nahi dugun kuartil-zenbakia adieraztea. Sintaxian islatzen denez,
aukeratutako eremuaren ostean jarriko dugu kuartil-zenbakia “;” erabiliz
banatuta: “=CUARTIL(AA5:AA211;1)”.
4.9. “KUARTIL-FORMULA TXERTATU: EXCELEN FUNTZIOAK TXERTATZEKO SINTAXIA
ETA LAGUNTZAILEA)

4.1. TAULA. “INKESTATU GUZTIEN KOMUNEI BURUZKO BALORAZIOA”
Zutabea1
Promedio
Mediana
Moda
Kuartil 1
Kuartil 3
Desbideratze tipikoa
CV
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Zutabea2
5,8
6
7
5
7
1,9
0,32
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Hala ere, helburua balorazioaren aldakortasuna aztertzea denez, balio horiek
ikasturte bakoitzeko kalkulatu beharko ditugu. Horretarako, lehenengo
datu-matrizea ordenatuko dugu “ikasturtea” aldagairako (matrizea osorik
aukeratu, eta datuen menuko “Ordenatu eta iragazi” aukera hautatu). Era
horretan, badakigu 2009-2010 ikasturteko banakoak 5. errenkadatik 35.
errenkadara bitartean daudela, 2010-2011 ikasturtekoak (2 eta 3 balioak)
36. errenkadatik 107. Errenkadara, eta 2011-2012 ikasturtekoak 108.
errenkadatik 211. errenkadara.
Horrek 2009-2010 ikasturteko batezbestekoa kalkulatzeko aukera ematen
digu, bai Excelen laguntzailearen bidez, bai formula-barran sintaxi hau
idatziz: “=PROMEDIO(B3:B154)”. Ekintza bera beste funtzio eta ikasturteekin
errepikatuko dugu, eta taulako datuak lortuko ditugu:

Zutabea1
Promedio (batezbestekoa)

Zutabea2

2009-2010 2010-2011 2011-2012

5,8

3,9

5,9

6,2

Mediana

6

5

6

7

Moda

7

5

6

7

Kuartil 1

5

3

5

6

Kuartil 3

7

5

7

7

1,9

2

1,6

1,7

0,32

0,5

0,27

0,27

Desbideratze tipikoa
CV
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Eranskina. Unibertsitateko askotariko alderdiak baloratzeko galdetegia
Unibertsitateko askotariko alderdiak batzen dituen galdetegia da esku artean
duzun hau. Alderdi bakoitza 0tik 10ra bitartean baloratu beharko duzu
(0 guztiz balorazio negatiboa eta 10 balorazio bikaina izanik). Emaitzak
“unibertsitateko balorazioa galdetegia.xls” Exceleko artxiboan idatzi beharko
dituzu. Aldagai bakoitzak zutabe bat hartzen du, eta zure erantzuna dagokion
zutabean jarri beharko duzu.
Erantzunak opor ostean egingo dugun praktika baterako erabiliko ditugu.
Beraz, ez gezurrik esan, mesedez.
1. Irakasleriarekiko asebetetze orokorra
1.1.

Gaitasun pedagogikoa

1.2.

Ezagutza

1.3.

Irisgarritasuna

1.4.

Jasotako tratua

2. Irakaskuntzarekiko asebetetze orokorra
2.1.

Prestakuntza teorikoa

2.2.

Prestakuntza praktikoa

3. Instalazio eta zerbitzuekiko asebetetzea
3.1.

Ikasgela praktikoak eta laborategiak

3.2.

Informatika-gelak

3.3.

Liburutegia eta ikasketa-gelak

3.4.

Campuserako irisgarritasuna

3.5.

Campus barruko irisgarritasuna

3.6.

Garraio publikoa: ordutegiak

3.7.

Garraio publikoa: prezioak

3.8.

Garraio publikoa: erosotasuna

3.9.

Garraio publikoa: orokorra

3.10. Kafetegia: menuen eskaintza
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3.11. Kafetegia: bezeroentzako arreta
3.12. Kafetegia: prezioak
3.13. Kafetegia: orokorra
3.14. Idazkaritza: arreta
3.15. Idazkaritza: ordutegia
3.16. Idazkaritza: orokorra
3.17. Atezaintza: arreta
3.18. Klaseko ikasgelak
3.19. Komunak
3.20. Praktika-zerbitzua
3.21. Garraio-lineak
3.22. Enplegu-orientazioko zerbitzua
3.23. Kirol-zerbitzua
Sexua. Balioak:
1.

Gizona

2.

Emakumea

Ikasturtea. Balioak:
1.

2009-2010 ikasturteko Publizitateko hirugarren maila

2.

2010-2011 ikasturteko Publizitateko hirugarren maila

3.

2010-2011 ikasturteko KAPUKOko lehenengo maila

4.

2011-2012 ikasturteko KAPUKOko lehenengo maila
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5.
TAULA DINAMIKOAK
5.1. SARRERA: TAULA DINAMIKOAK ETA HAIEN
ERABILGARRITASUNA ALDAGAIA DESKRIBATZEKO
Excelek taula dinamikoak sortzeko aukera ematen digu, era erraz eta
azkarrean datu-bolumen handiak analizatu eta aurkezteko.
Taula dinamikoek datuak aldagaien arabera multzokatzeko aukera
eskaintzen digute, eta modu interaktiboan emaitzak miatzen laguntzen
digute zentrorako joera-neurrien, dispertsio-neurrien, portzentajeen eta
bestelako eragiketen bitartez.
Taula dinamikoak bereziki diseinatua daude eragiketa hauek burutzeko:
»» Datu kantitate handiak kontsultatzeko
»» Azpitotala kalkulatzeko eta zenbakizko datuak gehitzeko, kategorietan
eta azpikategorietan datuak laburtzeko, eta kalkulu eta formula
pertsonalizatuak sortzeko
»» Datu erabilgarrienen eta interesgarrienen azpitaldeak iragazteko,
ordenatzeko, multzokatzeko eta formatu gehigarria emateko
(interesatzen zaigun informazioari erreparatzearren).
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Excelen tresna hau erabiltzeak dituen oinarrizko abantailetako bat da datubase handiak laburtzeko eta haiekin lan egiteko duen erabilgarritasuna.
Horrela, taulan egindako aldaketa errazen bitartez gure helburuei erantzuteko
eran datu matrizea analizatzeko aukera ematen diguten askotariko neurriak
lor daitezke. Gainera, askotariko aldagaiekin eragiketak egiteko modua
eskaintzen du, eta grafiko dinamikoak sortzeko aukera ere ematen.

5.2. NOLA TXERTATU TAULA DINAMIKO BAT EXCELEN
Lehengo, taula dinamikoa sortu nahi dugun tokian kokatuko gara. Horretarako,
aukeratutako gelaxkan klik egingo dugu, eta aktibo dagoela adierazten
digun ertz beltza agertuko zaigu. Bigarren, Excelen “Txertatu” menuan
“Taula dinamikoa” aukera bilatuko dugu, eta horren gainean sakatuz taula
txertatzeko agindua emango diogu Excelei.
5.1. IRUDIA. “TAULA DINAMIKOA TXERTATZEKO SINBOLOA”

TXERTATU TAULA DINAMIKOA

Gure taula dinamikoa sortzeko erabiliko dugun elkarrizketa-koadroa
agertuko zaigu. Elkarrizketa-koadroak taula edo ibiltartea aukeratzeko edo
kanpoko datu-iturburu bat hautatzeko aukera eskaintzen digu, eta baita
taula dinamikoa non jarri nahi dugun hautatzekoa ere. Taula zer gelaxkatan
agertzea nahi dugun jada aukeratu dugunez, kokaleku bat agertuko zaigu.
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5.2. IRUDIA. “KOKALEKUA ETA DATUAK AUKERATU”

Datuen aukeraketari dagokionez, Excelen datu-basearekin lan egingo
dugunez, gure taula/barrutia erabiliko dugu. Kurtsoreak barra zurian ñir-ñir
egiten duenean, taula dinamikoa sortzeko erabili nahi dugun datu-matrizea
aukeratuko dugu. Datu-matrizea oso-osorik aukeratu behar ez izateko
(batzuetan milaka errenkadak osatzen dute), lehenengo errenkadak soilik
aukeratu ditzakegu eta gero formularen gainean idatzi, errenkada-zenbakia
aldatuz eta sartu nahi dugun azken errenkada jarriz.
Behin datuak eta taula dinamikoaren kokapena aukeratuta, onartu egingo
dugu, eta Excelen txertatutako menua agertuko zaigu eskuinaldean, eta taula
aukeratutako lekuan.
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5.3. IRUDIA. “TXERTATUTAKO TAULA ETA EREMU-ZERRENDA”

ALDAGAIEN
ZERRENDA

LERROAK

TAULA DINAMIKOA

ZUTABEAK

BALIOAK

Taula dinamikoa askotariko eremuek osatzen dute:
»» Orrialde-eremua: taularen goialdean dagoena da. Iragazteko balio du.
»» Zutabe-eremua: zutabeak nola antolatuko diren erabakitzen du.
Zutabe-eremu bat baino gehiago egon daitezke; ezkerrean kokatuta
dagoenak du hierarkiarik handiena.
»» Datu-eremua: taulako protagonista da, taulako gelaxketan aurkezten
dena delako. Gelaxka bakoitza errenkada-eremuaren eta zutabeeremuaren arteko gurutzaketari dagokio.
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5.4. IRUDIA. “EREMUEN IZENA TAULA DINAMIKOAN ETA EREMUEN ZERRENDA”

Behin taula dinamikoa txertatuta, aukeratu nahi ditugun aldagaiak jarriko
ditugu errenkaden eremuan eta zutabeen eremuan. Horretarako bi aukera
ditugu:
»» Aldagaiak aldagaien zerrendatik taulara arrastatu, eta errenkaden
eremuan edo zutabeenean jarri.
»» Aldagaiak aldagaien zerrendatik aldagaien zerrendaren azpiko
“Errenkada-etiketak” edo “Zutabe-etiketak” izeneko lauki zurira
arrastatu.
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5.5. IRUDIA. ALDAGAIAK AUKERATU ZUTABE ETA LERROETAN TXERTATZEKO.

Gainera, balio moduan hartu nahi dugun aldagaia taularen erdira edo “Balioak”
lauki zurira arrastatuko dugu. Behin errenkada-aldagaia, zutabe-aldagaia eta
balio-aldagaia arrastatuta, edukidun taula dinamikoa sortua dugu.
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5.6. IRUDIA “DATUEKIN TXERTATUTAKO TAULA”

Aldagai iragazlea ere txerta dezakegu, “Txosten-iragazki” laukira arrastatuz.
Horrela, taularen goialdean iragazle moduan aukeratu dugun aldagaia
agertuko zaigu, eta, aukeren goitik beherako menua zabalduz gero, taula
osoa iragazteko erabiliko ditugun kategoriak hauta ditzakegu. 5.7 irudian
ikusten da gehitu dugun aldagai iragazlea sexua dela, eta, hura zabaltzen
badugu, gizon edo emakume kategoria aukera dezakegu.
5.7. IRUDIA. “ALDAGAI IRAGAZLEAK TXERTATU”
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Edozein momentutan truka ditzakegu errenkadak eta zutabeak, edo aldagai
berriak gehitu, beste taula dinamikorik sortu gabe.
Taula egiteko erabili dugun datu-basean datu edo izenbururen bat aldatzen
badugu, taula eguneratu beharko dugu. Horretarako, taularen gainean saguko
eskuineko botoiarekin sakatu eta “Freskatu” aukeratuko dugu.
5.8. IRUDIA. “FRESKATU”

5.3. NOLA LAN EGIN EXCELEN TAULA DINAMIKOEKIN
Taula dinamikoak haietan txertatutako datuekin lan egiteko aukera ematen
digute: aukera ematen digute aldagai bakoitzeko datu kopurua kalkulatuz
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datuak laburtzeko (cuenta), eta kalkulatzeko batukaria, batezbestekoa
(promedio), balio maximoa, balio minimoa, produktua edo dispertsioneurriak (hala nola: bariantza, batez besteko desbideratzea eta desbideratze
tipikoa). Horretarako klik egingo dugu taulan saguaren eskumako botoarekin
eta “Eremu-ezarpenak” aukeratu:
5.9. IRUDIA: “DATUAK LABURTZEKO AUKERAK”

Elkarrizketa-koadro honetan bertan (Balio-eremuen ezarpenak), balioak
nola aurkeztu aukeratu dezakegu. Askotariko aukerak daude, ehunekoak
errenkadaka eta zutabeka ikusteko aukera ematen digutenak dira
interesgarrienak.
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5.10. IRUDIA. “DATUAK ERAKUSTEKO AUKERAK”

Emaitza honen pareko taula bat da, interpretatzeko prest dagoena:
5.11. IRUDIA. “ZUTABEKAKO EHUNEKOEN TAULA”
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Azkenik, goiko aldean beti izango dugu “Taula dinamikoaren tresnak”
erlaitza, taulan lan egiteko aukera gehienak eskainiko dizkiguna. Erlaitz hori
desagertzen bazaigu, taularen edozein gelaxkatan jarriko gara, eta goian
aurkituko dugu, gorriz azpimarraturik. Tresna-bloke horren bitartez aukera
izango dugu taularen izena aldatzeko, datuak eguneratzeko, datuen jatorria
aldatzeko, taula beste kokaleku batera mugitzeko, grafiko dinamiko bat
sortzeko edo eremuen zerrendako eskuineko barra ezkutatzeko, besteak beste.
5.12. IRUDIA. “TAULA DINAMIKOAREN TRESNAK”

5.4. ADIBIDEA: TELEFONO-KONTAKTUAK BIZTANLERIA
IMMIGRANTEAREKIN
Planteamendua:
Telefono-konpainia batek Espainiako Estatuko biztanleria immigranteari
zuzendutako telefono-zerbitzu berri bat atera nahi du merkatura. Horretarako,
Estatuan bizi diren pertsona immigranteen oinarrizko ezaugarriak ezagutu
nahi ditu, tarifa berriak modu egokiagoan diseinatzeko.
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) biztanleria immigranteari buruzko
inkesta bat egin berri duela profitatuz, eta inkestak jatorrizko herrialdeetako
ahaideekin izaniko telefono bidezko kontaktuari buruzko galderak egiten
dituela jakinik, telefono-konpainiak datu horiek erabiltzea erabaki du
biztanleria immigrantea nolakoa den jakiteko.
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Aldagai bat baino gehiago erabiltzen ditu: sexua, Espainiako Estatuan bizitzen
emandako denbora, eta jaioterria.
Telefono-konpainiak zera jakin nahi du:
»» Jatorrizko herrialdearekin kontaktua duen biztanleria batik bat zein
sexutakoa da: gizona edo emakumea?
»» Zer sexutako pertsonek daukate telefono bidezko kontaktu gehien
jatorriko herrialdeko familiarekin?
»» Biztanleria gaztearen artean (0-30 urte) zer talde nazionalek (jaioterria)
dauka telefono bidezko kontaktu gehiago jatorriko herrialdeko
familiarekin?
»» Zein da jatorriko herrialdeko familiarekin telefono bidezko konkatua
daukan biztanleriaren batez besteko egoitza-denbora.
Erantzuna:
Lehenengo, datu matrize osoa hautatuz taula dinamikoa txertatuko dugu,
eta, ondoren, eskatzen diguten informazioari erantzuten dioten aldagaiak
arrastatuko ditugu errenkada eta zutabeetara. Konpainiak ezagutu nahi duen
lehenengo alderdia da ea gizon eta emakumeen artean alderik ote dagoen
jatorrizko herrialdeetako familiarekin daukaten telefono bidezko kontaktua
dela eta. Horretarako, errenkadetara sexua aldagaia arrastatuko dugu, eta
zutabeetara kontaktua aldagaia.
Ondoren, taularen gainean saguaren eskuineko botoia sakatu, eta “Balioeremuen ezarpenak” aukeratuko dugu, eta bertan “Erakutsi balioak honela”.
Aukerak zabaldu eta “Zutabearen %” hautatuko dugu. “Balio-eremuen
ezarpenak” aukera taula dinamikoko tresna-barran ere aurkituko dugu.
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5.14. IRUDIA. “DATUAK ERAKUTSI ERRENKADAREN EDO ZUTABEARENETAN %”

Portzentajeak zutabeka kalkulatzean ondorioztatzen dugu telefono bidezko
kontaktua dutenen artean % 55 emakumea dela eta % 44 gizona. Errenkadako
portzentajea ere kalkulatuko dugu, prozedura berari jarraituz (saguaren
eskuineko botoia, Balio-eremuen ezarpenak > Erakutsi Balioak honela >
Errenkadaren %). Errenkadako portzentajeei begiratuz, aldiz, ondorioztatzen
dugu apenas dagoela ezberdintasunik emakume eta gizonen artean: 100
gizonetik 45ek kontaktua du eta baita 100 emakumetik 45ek ere.
5.13. IRUDIA “EMAITZAK ERRENKADAKA ETA ZUTABEKA (%)”
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Emaitzetan dagoen aldea, Espainiako Estatuko biztanleria immigrantean
emakume kopurua gizon kopurua baino handiagoa delako gertatzen da.
Beraz, kontaktu gehien nork duen aztertzen dugunean, gizon baino emakume
gehiago dagoela ondorioztatzen dugu, baina hori termino absolutuetan
emakume kopurua gizonena baino handiagoa delako gertatzen da, eta
ez termino erlatiboetan familiarekin kontaktua izateko emakumeek duten
joera bereziagatik.
Telefono-konpainiak planteatzen digun bigarren galderari erantzuteko
(biztanleria gaztearen artean, zer talde nazionalek [jaioterriak] daukan
jatorrizko herrialdeko familiarekin kontaktu gehien), errenkaden eremuan
jaioterria jarriko dugu, eta zutabeenean telefono bidezko kontaktua. Horretaz
gainera, azterketa biztanleria gaztera mugatzeko eskatzen digute. Beraz,
txostenaren iragazkira adina aldagai gehituko dugu.
5.15. IRUDIA. “ADINAREN ARABERA IRAGAZI”

5.15 irudian ikusten da jatorriko herrialdeko familiarekin kontaktua duen
biztanleria gaztearen artean, kontaktu gehien duen talde nazionala Andeetako
herrialdeetakoa dela (% 26,80). Kontaktu gehien daukan bigarren talde
nazionala Resto UE27 da (% 22,77).
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Hirugarren galderari erantzuteko (batez besteko egoitza-denbora kontaktuaren
arabera), lehenengo “kontaktua” aldagaia jarri behar dugu errenkaden
eremuan. Bigarrenik, zutabeen eremuan “egoitza-denbora” aldagaia jarriko
dugu. Bataz besteko balioak lortzeko, “Eremu ezarpenak” “egoitza-denbora”
aldagaian balioen kutxan dagoen aldagaiaren gainean klik eginda.
5.16. IRUDIA “BALIOEN EREMU EZARPENAK”
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Elkarrizketa-koadroa agertzen denean batezbestekoa aukera hautatu behar
dugu, 5.16 irudian agertzen den moduan. Lauki horrek beste estatistiko
batzuk hautatzeko aukera ere ematen digu, bariantza edo desbideratze
tipikoa, kasu.
5.17. IRUDIA “BATEZBESTEKO/PROMEDIO ESTATISTIKOA HAUTATU”

Emaitza 5.17 irudian ikus dezakegu.
5.18. IRUDIA “BATEZ BESTEKO EGOITZA-DENBORA KONTAKTUEN ARABERA”
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