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Gai zerrenda 

Sarrera 

Analisirako tresnak 

EZAnalyze osagarria 

 

 

SARRERA 

Kalkulu orriekin lan egiten duten aplikazioek, Microsoft Excel edo 

OpenOffice.org Calc adibidez, datuen analisi estatistikoa (batezbestekoa, moda, 

mediana, maximoak, bariantza,…) burutzen laguntzen duten funtzioak eskaintzen 

dituzte. 

Estatistiko hauetako bakoitzaren kalkulua nahiko neketsua izan ohi da, 

interesatzen den funtzio bakoitzarentzat banaka burutu behar baita. Haatik, gaur egun 

estatistiko hauen emaitzak “berehala” lortu ahal izateko tresnak dauzkaten osagarriak 

existitzen dira. Adibidez: 

 Microsoft Excel-erako: Microsoft-ek garaturiko Analisirako tresnak edo eta 

Tim Poyntonek 2004-2005ean garaturiko EZAnalyze osagarriak, programak 

analisi estatistikorako barneratzen dituen prestazioak handitzen ditu. 

 OpenOffice.org Calc-erako: OOo Statistics makroa, ondorengo orrian 

eskuratu daitekeena: 

http://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/OOo%20Statistics/ 

Jarraian Microsoft Excel-en erabili daitezkeen bi osagaiak deskribatuko dira: 

Analisirako tresnak eta EZAnalyze. 

 

ANALISIRAKO TRESNAK 

Microsoft Excel-ek datuen analisi estatistikoa errazten duen tresna multzoa 

eskaintzen du. Tresna hauek programa instalatzen denean eskuragarri ego narren, erabili 

ahal izateko aurrez kargatu egin behar dira. Prozedura oso erraza da: 

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87718&package_id=106652
http://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/OOo%20Statistics/


  

2. Modulua: Datuen Tratamendua Kalkulu Orrietan 

6. gaia: Datuen Analisi Estatistikoa 

 

 

Aldaz, L., Eguía, B. eta Urcola, L. (2011) 

3 

Excel-eko Office-eko botoian aurkitzen den Aukerak botoian klikatu:  

 

Aukera ezberdinen artean Osagarriak aukeratu. Behealdean dagoen 

Administratu koadroan Excel-eko Osagarriak aukeratu, eta Joan aukeran klikatu. 

 

Koadro berri batean kargatu daitezkeen osagarriak agertzen dira: Analisirako 

tresnak kontrol laukia aktibatu behar da. Azkenik Onartu botoian klik egin behar da.  
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Horrela Analisirako tresnak osagarria kargatua geratzen da eta aukera zintako 

Datuak fitxan Analisia taldeko  Datu Analisia komandoaren bidez erabili ahal izango 

da. Aukeratzen denean leiho hau agertuko da: 

 

non eskuragarri dauden aukera guztiak dauden. Zehazki, osagarri honek analisi 

estatistikorako ondorengo tresnak eskaintzen ditu: 

 Bariantza Analisia 

o Faktore baten bariantza 

o Talde bakoitzeko hainbat lagin dituen bi faktoreren bariantza 

o Talde bakoitzeko lagin bakarra duen bi faktoreren bariantza 

 Korrelazioa 

 Kobariantza  

 Estatistika deskriptiboa 

 Suabizazio esponentziala  

 Bi lagindun bariantzarentzat t proba  

 Fourier analisia 

 Histograma 

 Batezbesteko mugikorra  

 Zorizko zenbakien sorketa  

 Ierarkia eta pertzentilak  

 Erregresioa 

 Laginketa  

 t proba 

 Z proba 

Tresna hauetako bakoitzaren deskribapen laburra eskuratzeko hemen klikatu. 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100908423082&QueryID=uo5G5BAIk0&respos=1&rt=2&ns=EXCEL&lcid=3082&pid=CH100648513082
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Adibidea: hamar familien asteko kontsumo eta errentari 

buruzko behaketak dauzkagu. Lehenik serieen analisi deskriptiboa 

egin nahi da eta ondoren, errentaren araberako kontsumoa azalduko 

duen erregresio eredu bat estimatu nahi da. 

Aukera zintako Datuak fitxako Analisi taldeko Datu analisia 

komandoa erabiliz, ondorengo leihoa agertuko da: 

 

non Estatistika Deskriptiboa aukeratu behar den: 

 

Serieak gordetzen dituen gelaxka barrutia hautatu, bere kokapena adierazi 

(zutabea), emaitzak non kokatu azaldu eta erakutsiak izatea nahi den aukerak hautatu 

ondoren, ondorengo taula agertuko da:  
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non bi datu serieentzat estatistiko multzo bat erakutsiko den. 

 

Gainera bi aldagaien arteko korrelazioa ezagutu nahi baldin bada, Datu Analisia 

funtzioen artean Korrelazio Koefizientea aukeratuko da: 

 

Eta sarrera eta irteera barrutiak adierazi ondoren  
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emaitza erakutsiko da: 

 

Azkenik, errentaren araberako kontsumoa azalduko duen eredu baten KTA 

estimazioa lor daiteke Erregesioa funtzioa hautatuz:  

 

non azaldu beharreko aldagaiak (kontsumoa) eta aldagai argitzaileak (errenta) 

okupatzen dituzten barrutiak hautatu eta ereduak konstante bat barneratu behar duen edo 

ez adierazi behar den. Gainera emaitzaren hondarra, grafikoak, etab. Erakusteko aukera 

ematen du. 

 

Nahi diren aukerak adierazi ondoren output bezala ondorengoa agertuko da: 
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Adibide honetan osagarri honek eskaintzen dituen hiru tresna erabili dira. Baina 

lan egiteko era guztietan antzerakoa da: analisi bakoitzerako datu seriea eta parametroak 

adierazi eta aukera batzuk hautatuz, tresnak kalkuluak burutu eta emaitzak taula batean 

erakusten ditu, batzuetan grafikoak barneratuz. 

 

 

EZAnalyze OSAGARRIA 

EZAnalyze Tim Poynton-ek 2004-2005ean garaturiko Microsoft Excel-eko 

osagarria da, datuen analisi estatistiko eta grafiko sorketarako programaren prestazioak 

zabaltzen dituena. 

Osagarri hau EZAnalyze http://www.ezanalyze.com/download/ orritik 

deskargatu eta zuzenean instalatu daiteke. 

http://www.ezanalyze.com/download/
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Behin instalatu denean ondorengo mezua agertuko da:  

 

Berriz ere Microsoft Excel irekitzen denean aukeren artean Osagarriak izena 

duen aukera berria agertuko da: 
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Fitxa honetan EZAnalyze-k eskaintzen dituen prestazio guztietara sarbidea 

ematen duen komandoa agertuko da:  

 

Osagarri honekin lan egin ahal izateko datuek banaketa zehatz bat izan behar 

dute: orriaren lehen lerroan aztertuak izango diren aldagaien izena adierazi behar da eta 

aldagai hauei dagozkien datuak ondorengo lerroetan agertu behar dira. Adibidea: 
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Behin datuak ongi egituratuak daudenean, EZAnalyze-k eskainiriko funtzioak 

erabiliz analisi estatistikoa burutu daiteke: 

 

 Describe: portzentaiak eta estatistiko deskriptiboak eskaintzen ditu. 

 Disaggregate: emaitzak kategoriatan sailkatzeko aukera ematen du. 

 Graph: oinarrizko grafikoak sortzen ditu. 

 New Variable: dauden aldagaiak erabiliz aldagai berriak sortzeko aukera 

ematen du. 

 Advanced: estatistikako aukera aurreratuagoak eskaintzen ditu, adibidez 

aldagaien arteko korrelazioak, bariantzaren analisia edo eta erregresio linealeko 

analisia, besteak beste. 

 Delete Extra Sheets: datuak aztertzerakoan EZAnalyze-k sorturiko orri guztiak 

ezabatzen ditu. Besterik ezean orri hauen izena EZA-z hasiko da. 

 Help: EZAnalyze-k online duen laguntzara sarbidea ematen du, 

http://www.ezanalyze.com/help/ helbidean eskuragarri dagoena. 

http://www.ezanalyze.com/help/
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 About: erabiltzen ari den EZAnalyze bertsioaren eta lizentziaren inguruko 

informazioa eskaintzen du.  

 Options: da la posibilidad de desinstalar EZAnalyze desinstalatu eta menuak 

irekitzeko forma aldatzeko aukera ematen du. 

 Other Tools: datuak fusionatu eta lekuz aldatzeko funtzioak dauzka. 

 

Funtzio egokia aukeratu ondoren analisia inplikaturiko aldagaia edo aldagaiak 

aukeratu behar dira. Aukeraturiko funtzio bakoitzaren emaitzak kalkulu orri berri eta 

independenteetan erakutsiko dira. 

 

Adibidea: hamar familien asteko kontsumo eta errentaren 

inguruko behaketak dauzkagu. Lehenik serie ezberdinen analisi 

deskriptiboa egin nahi da. Ondoren, erregresio eredu bat estimatu nahi 

da non kontsumoa errentaren arabera azaldu nahi den.  

Aukera zintako Osagarriak fitxan EZAnalyze taldeko 

Descriptives Statistics komandoa erabiliz: 

 

leiho bat agertuko da: 
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Non analisian parte hartuko duten aldagaiak eta beraientzat kalkulatu nahi diren 

estatistikoak adierazi behar diren. Hau egin ondoren emaitzak erakutsiko dituen EZA1 

deituriko orri berria agertuko da: 

 

Gainera bi aldagaien arteko korrelazioa ezagutu nahi baldin bada, EZAnalyze 

osagarriko Advanced aukeran Correlation hautatuko da. 
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Ondorengo emaitza lortuz: 

 

Azkenik, kontsumoa errentaren arabera azalduko duen eredu baten KTA 

estimazioa lor daiteke EZAnalyze osagarriko Advanced aukeran Linear Regresión 

hautatuz: 
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non adierazi egin behar den zein den azaldu behar den aldagaia (criterion) eta zein den 

aldagai azaltzailea (predictor): 

 

Eta emaitza orrian ondorengoa lortuko da:  

 


