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11  SSAARRRREERRAA  
 

Baliagarriak izatea dute apunte hauek helburu, bai kalkulu asko egin behar dituenarentzat eta bai 

datu askoko lanen bat egin behar duten guztientzat ere. 

 

Apunte hauek batez ere praktikoak dira; hau da, hainbat funtzio erabiltzen dituzten adibideak 

landuko ditugu. Horretarako, funtzio aurreratuak, grafikoak eta, oro har, informazioa nola aurkeztu 

ikasiko dugu adibideetan oinarrituta. 

 

Kontuan izan apunte hauei jarraitzeko beharrezkoa dela EXCELen oinarriak zein diren jakitea; beraz, 

ez gara hasiko orain eta hemen formula errazak, oinarrizko formatuak eta erreferentzia erlatiboak, 

absolutuak eta abar lantzen. Hori guztia jakintzat emango dugu, eta harantzago joango gara: formula eta 

funtzio zailagoak erabili eta aztertuko ditugu, eta horiekin hainbat ariketa egin. 

 

Gaur egun, Microsoft EXCEL da kalkulu-orrietan oinarritutako aplikaziorik ezagunena eta erabiliena; 

horregatik uste dugu garrantzitsua dela erabiltzen jakitea eta haren baliabideak ondo menderatzea. 

 

Funtzio guztiak hemen azaltzea ezinezkoa da, EXCEL kalkulu-orriak hainbat eta hainbat funtzio 

dituelako; baina saiatu behintzat saiatuko gara funtzio erabilgarrienak zein diren azaltzen. Halaber, datu 

asko ditugunean, garrantzitsua da jakitea nola antolatu, unean uneko datuak erabili ahal izateko eta ez 

galtzeko; izan ere, askotan ez gara gai izaten bilatu nahi duguna ikusteko. Horregatik ikasiko dugu, hain 

zuzen ere, nola antolatu datuak zerrenda luzeak ditugunean, nola aukeratu lan egiteko datuak, nola 

inprimatu komeni zaizkigun datuak eta abar. 

 

Kalkulu-orrian ditugun datuak modu egokian aurkezteak benetan lan handia eskatuko digu. Era 

berean, oso kontuan hartzeko lana da datuak modu erraz eta ulergarrian aurkeztea, gure lana 

balioesteko eta ulertzeko ezinbestekoa delako. 

 

Esan bezala, puntu horiek guztiak adibideen bitartez azalduko dizkizuegu, horrela errazago ulertuko 

direlakoan. Ea lortzen dugun! 
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22  FFUUNNTTZZIIOOAAKK  
 

Badakigu EXCELek hainbat funtzio dituela kategoriatan banatuta, eta ezinezkoa dela guztiak hemen 

azaltzea. Guk, beraz, zenbait funtzio aurreratu azalduko ditugu. 

 

EXCELek aldez aurretik prestatuta daukan formularen bidez osatzen da funtzioa, eta funtzio-izena 

eta argumentuak erabiltzen ditu. Funtzio bakoitzak zenbait kalkulu egiten ditu, argumentuak erabiliz eta 

aurretiaz zehaztutako ordenan.  

  

 

2.1 Nola txertatu funtzioa 
 

Aktibatuta daukagun orrian halako funtzio bat txertatu nahi dugunean, lehenik eta behin Txertatu 

menura joango gara, eta Funtzioa aukera hautatu. Txertatu funtzioa leihoa agertuko zaigu: 

 

 

1. irudia. 

 

 

Funtzioa bilatzeko, komeni da jakitea zein kategoriatan ageri den. Ez badakigu, Denak kategoria 

hautatu eta instalatutako funtzio guztiak ikusiko ditugu. Dena den, baliteke funtzio guztiak ez egotea 

instalatuta, denak ez dira-eta automatikoki instalatzen.  
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2.2 Funtzio gehigarriak 
 

Automatikoki instalatu ez den funtzioren bat gehitu nahi badugu, zenbait pauso egin behar ditugu. 

Demagun REDOND.MULT funtzioa erabili nahi dugula. Funtzio hori ez dago automatikoki instalatuta; 

beraz, erabilgarri eduki nahi badugu, guk geuk gehitu beharko dugu: 

 Tresnak/Osagarriak menua aukeratuko dugu 

 Ondoren, honako leiho hau ikusiko dugu: 

 

 

2. irudia. 

 

 Herramientas para análisis  osagarria aukeratuko dugu 

 Ados sakatuko dugu 

 

Aurrerantzean erabilgarri izango dugu instalatu dugun funtzio hori. 

 

 

2.3 MULTIPLO.SUPERIOR eta MULTIPLO.INFERIOR funtzioak 
 

Lehenak gora biribiltzen du zenbakia, goitik zenbaki osoetan hurbilenera edo zenbaki esangura-

tsuaren multiplorik hurbilenera. Bigarrenak, berriz, behera biribiltzen du behetik zenbaki osoetan hurbile-

nera edo zenbaki esanguratsuaren multiplorik hurbilenera. 

 

Azter dezagun nola erabili funtzio hauek adibide baten bidez: 
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1. ariketa: Eman dezagun bulegorako materiala saltzen duen enpresa bat dugula, eta kalkulatu 

nahi dugula zenbatean saldu behar dituen zenbait produktu. Une honetan % 45eko etekina atera nahi 

dugu, eta badakigu BEZa % 16 dela. Horiek guztiak kontuan edukita, honako orri hau idatziko dugu: 

 

3. irudia. 

 

Beste etekin bat atera nahi badugu edo BEZa aldatzen bada, datu horiek orrian aldatuz gero, 

Salmenta-prezioa ere aldatu egingo da. 

 

Salmenta-prezioa zutabean ageri diren kantitateei erreparatuz gero, berehala ohartuko gara prezio 

horiek biribiltzea komeni dela, erraz erabiltzeko. Salmenta- prezioa biribiltzeko, goian aipatutako bi fun-

tzioak erabiliko ditugu.  

 

Txertatu/Funtzioa menuan MULTIPLO.SUPERIOR funtzioa bilatuko dugu, Matematikoak eta trigono-

metrikoak kategorian. Aurkitu eta gero, hautatu, Ados sakatu eta honako leiho hau ikusiko dugu: 

 

 
4. irudia. 
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Funtzio honek bi argumentu  ditu: 

 

 Número: Biribildu nahi dugun zenbakia da, eta Salmenta-prezioari dagokion gelaxka 

adierazi behar dugu F4 lehenengo lerrorako. 

 

 Cifra_significativa: Zein multiplotara biribildu nahi dugun goian adierazitako zenbakia. Gure 

adibidean 0,05 ipini dugu K2 gelaxkan, hau da, goitik biribiltzea 5 zentimoren multiplorik 

hurbilenera. Datu hori K2 gelaxkan dagoenez gero eta lerro guztietarako balio bera denez, 

$K$2 adieraziko dugu formulan. 

 

 

MULTIPLO.INFERIOR aukeratzen badugu, gauza bera egingo dugu, baina funtzioak behetik biribil-

duko du salmenta-prezioa 5 zentimoren multiplorik hurbilenera. Gure adibidean $L$2 da gela horren 

erreferentzia. 

 

Zutabe batean MULTIPLO.SUPERIOR funtzioa aplikatuko dugu, eta alboko zutabean, 

MULTIPLO.INFERIOR funtzioa. Orri hau izango dugu: 

 

5. irudia. 

 

Batak gora biribiltzen du, eta besteak, berriz, behera; bata edo bestea aukeratu behar izanez gero, 

saltzean etekin handiagoa ateratzeko, gora biribiltzen duena aukeratuko dugu noski. Baina horrela ez gara 

zintzo jokatzen ari; izan ere, Banakako prezioari lortu nahi dugun etekina gehitu diogu hasieran; ondoren, 

BEZa, eta azkenean, gora biribildu dugu kasu guztietan. Ez ote gara gehiegikeriaren bat egiten ari? 

 

Zuzenena da Salmenta-prezioaren arabera funtzio bat edo bestea erabiltzea, hau da, 5 zentimoren 

multiplorik hurbilenera biribiltzea. Horrela jokatuz gero, Salmenta-prezioa gora biribilduko dugu prezio 

hori goiko multiplotik hurbilago badago behekotik baino, eta behera, prezioa beheko multiplotik hurbilago 

badago. 
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2.4 REDOND.MULT 
 

Funtzio honek hurbilen dagoen multiplo zehaztura biribiltzen du zenbakia. 

 

 
6. irudia. 

 

Funtzio honek bi argumentu ditu: 

 Zenbakia Biribildu nahi dugun zenbakia, adibidean, Salmenta-prezioa: F4 gelaxka lehe-

nengo lerroan. 

 Multiploa  Zein multiplotara biribildu nahi dugun zehaztutako zenbakia. Gure kasuan 0,05: 

$K$2, lerro guztietarako datu bera. 

 

Prezioa 2,271 bada, prezio hori hurbilago dago 0,05en beheko multiplotik, hau da, 2,250etik, 

2,30etik baino. Prezioa 0,589 bada, berriz, hurbilago dago 0,05en goiko multiplotik, hau da, 0,600etik 

0,550etik baino. 

 

Orain argi dago Salmenta-prezioa askoz ere modu orekatuagoan kalkulatu dugula, ez dugulako beti 

—gure onurari begira— gora biribildu, zehaztutako tartean hurren dagoen multiplora baizik.   

 

 

2.5 CONTAR funtzioa 
 

Zenbakiak dituzten gelaxkak eta argumentu-zerrendako zenbakiak batzen ditu. 
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7. irudia. 

 

Funtzio hau nola erabili behar den ondo ulertzeko, ondoko adibide hau aztertuko dugu: 

 

2. ariketa: Jo dezagun hizkuntza-eskola baten arduradunak garela eta orri hau dugula jakiteko 

ikasleak zenbat egunetan etorri diren eskolara: 

 

 
8. irudia. 

 

Datu horiek kontuan hartuta, kalkulatu nahi dugu ikasle bakoitza zenbat egunetan etorri den eskolara 

lehenengo hiruhilekoan, eta hil bakoitzean zenbat ikasle etorri diren. 

 

Ikasle bakoitza zenbat egunetan etorri den jakiteko, SUMA funtzioa lerroz lerro aplikatu behar da, 

denok ezagun dugun oinarrizko funtzioa, alegia. 

 

Hil bakoitzean zenbat ikasle etorri diren jakiteko, berriz, ez dugu SUMA funtzioa erabiliko, etorri den 

ikasle bakoitza behin baino ez baitugu kontuan hartu nahi. Horretarako, CONTAR funtzioa erabiliko 

dugu. 
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CONTAR funtzioak kontatuko du zenbakidun zenbat gelaxka ditugun, eta horrela, hil bakoitzean 

zenbat ikasle etorri den jakingo dugu. 

 

Urtarrilean zenbat ikasle etorri diren jakiteko, B15 gelaxkan txertatuko dugun CONTAR funtzioaren 

argumentua B4:B13 da. Otsailean eta martxoan, berriz, C15 eta D15 gelaxketan kopiatuko dugu funtzio 

hori, eta argumentuak C4:C13 eta D4:D13 izango dira hurrenez hurren. 

 

Formula horiek erabili eta gero, leiho hau izango dugu: 

 

 
9. irudia. 

 

CONTAR funtzioak zenbakidun zenbat gelaxka ditugun kontatuko du, eta horrela, hil bakoitzean 

zenbat ikasle etorri den jakingo dugu. 

 

 

2.6 CONTARA funtzioa 
 

Zenbat gelaxka ez dauden hutsik eta argumentuen zerrendako balioak kontatzen ditu. 

 

3. ariketa: Ikasleei galdetu diegu aukeratu ahal izanez gero noiz etorriko liratekeen eskolara: goizez, 

arratsaldez ala gauez. Erantzunekin, orri hau egin dugu: 
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10. irudia. 

 

Taldeak antolatzeko —eta ikasle guztien nahiak betetzeko moduan—, jakin nahi dugu zenbat ikasle 

ditugun aukera bakoitzean. Horretarako, CONTARA funtzioa erabiliko dugu: 

 

B16 gelaxkan CONTARA funtzioa txertatuko dugu: 

 

 
11. irudia. 

 

 

Valor1 ipintzen duen tokian, kontatu nahi ditugun gelaxken barrutia jarri behar dugu; gure adibidean, 

B2:B15, hain zuzen ere. Beste parametroak hutsik utziko ditugu. 

 

Funtzioa txertatu ondoren, C16 eta D16 gelaxketan kopiatuko dugu. Hori egin eta gero, orri hau 

izango dugu: 
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12. irudia. 

 

Eta hor erraz ikusiko dugu zenbat ikaslek hautatu duen aukera bakoitza. 

 

Kontuan izan ezin dela erabili CONTAR funtzioa 3. ariketa ebazteko, funtzio horrek zenbakizko 

gelaxkak soilik kontatzen dituelako, eta hutsik dauden gelaxkak edo testua dutenak ez dituelako kon-

tuan hartzen. 

 

 

2.7 CONTAR.SI funtzioa  
 

Barruti baten barruan kontatzen du zenbat gelaxkak betetzen duten adierazitako baldintza. 

 

 
13. irudia. 
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Funtzio honek bi argumentu ditu: 

 Rango Hutsik ez dauden gelaxkak kontatzeko gelaxka-barrutia da. 

 Criterio  Zein gelaxka kontatuko diren zehazten duen baldintza da. 

 

4. ariketa: Autoak salerosteko enpresa bat dugu. Enpresan bi langile daude: batak 100 kodea du 

eta besteak, berriz, 200 kodea. Taulako lerro bakoitza salerosketa bakar bati dagokio, eta datu hauek 

biltzen ditu:  

 

 Saltzaile-kodea Saltzaile bakoitzari dagokion kodea: 100 edo 200 

 Auto-marka Saldu edo erositako autoaren marka 

 Kolorea Saldu edo erositako autoaren kolorea 

 Eroste-prezioa Zenbatean erosi den autoa 

 Saltze-prezioa Zenbatean saldu den autoa  

 Irabazia edo Galdua Zenbat irabazi edo galdu duen enpresak autoa saltzean  

 Ehunekoa Irabazi edo galdutako kantitatea eroste-prezioaren ehuneko zenba-

tekoa den 

 

 
14. irudia. 

 

 

Ditugun datuetan oinarrituta, galdera hauei erantzun behar diegu: 

 

1. Kolore bakoitzeko zenbat auto saldu dira? 
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2. Zenbat auto saldu dira  marka bakoitzeko? 

3. Zenbat auto saldu ditu langile bakoitzak? 

 

Aurreko galderei erantzuteko, CONTAR.SI funtzioa erabiliko dugu, baina galdera bakoitzean galdera 

horri dagozkion argumentuak erabiliz. 

 

Lehenengo galderari erantzuteko argumentuak hauek dira: 

 Rango:  $C$2:$C$16 

 Criterio: Kolorea 

 

Kontatu nahi badugu kasu bakoitzean kolore jakin bateko zenbat auto dauden, Kolorea agertzen den 

lekuan kolore horren izena idatzi behar da: Gorria, Urdina eta abar. 

 

Bigarrenen galderan, berriz: 

 Rango:  $B$2:$B$16 

 Criterio: Marka 

 

Auto-markaren izenaz ordezkatuko dugu Marka. 

 

Hirugarren eta azken galderari erantzuteko argumentuak: 

 Rango: $A$2:$A$16 

 Criterio: 100 edo 200, langileetako bakoitzak bere kodea 

 

Formulak kopiatzean, kontuan izan behar dugu komeni dela erreferentzia absolutuen bidez izen-

datzea aldatzen ez diren datuak. Hori dela eta, zutabe bereko gelaxka-barrutiei dagozkien erreferentziak 

absolutuak dira, goian azaldu dugun bezala. 

 

Baldintza parametroak, berriz, kasu bakoitzean kontatu nahi dugun kolorea, auto-marka edo kodea 

dauka, eta aldatu egiten da formula guztietan. 

 

Goian azaldutako formulak aplikatuz, datu hauek izango ditugu: 
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15. irudia. 

 

 

2.8 SI funtzioa 
 

Baldintza jakin  bat betetzen den aztertzen du. Baldintza hori betetzen bada, hainbesteko balio bat 

ematen du; eta baldintza betetzen ez bada, ordea, beste balio bat. 

 

 

16. irudia. 
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Funtzio honek hiru parametro ditu: 

 Prueba_lógica: Baldintza bat da, egiaztatu edo gezurtatu daitekeena. 

 Valor_si_verdadero: Baldintza betetzen denean emango duen balioa da. 

 Valor_si_falso: Baldintza betetzen ez denean emango duen balioa da. 

 

5. ariketa: Demagun aurreko ariketako datuak ditugula eta, gehiago saltzekotan-edo, langileei 

hobariren bat emateko asmoa dugula. Hobari hori salmentan irabazitako diruaren araberakoa izango da 

eta, horretarako, Ehunekoa datua izango dugu kontuan. Irabazitako Ehunekoa % 18 baino handiagoa 

denean, irabazitakoaren % 8ko hobaria ordainduko diogu langileari; beste edozein kasutan ez diogu 

ezertxo ere ordainduko. Kalkulatu behar dugu zenbatekoa den salmenta bakoitzean lortutako hobaria eta 

langile bakoitzaren hobari totala. 

 

Hobaria zenbatekoa den kalkulatzeko, Ehunekoa datuak 18 baino handiagoa behar du izan. 

Baldintza hori betetzen ez badu, ez da hobaririk izango.  

 

Baldintzazko kasuak ebazteko, SI funtzioa erabiliko dugu, eta argumentu hauek erabiliko ditugu 

lehenengo lerroan: 

 Prueba_lógica:  G2 > 18%. Izan ere, Ehunekoa datua G2 gelaxkan dago eta % 18 

baino handiagoa dela baieztatu behar dugu. 

 Valor_si_verdadero:  F2*8/100. Baldintza betetzen denean hartzen den balioa. 

 Valor_si_falso:  0 . Izan ere, baldintza betetzen ez denean ez dago hobaririk. 

 

Formulak sartu eta gero, gure orria honelakoa izango da: 

 

 
17. irudia. 

 

Langile bakoitzaren hobari totala kalkulatzeko, berriz, SUMAR.SI funtzioa behar dugu. 



Informatika Sistemen Administrazioa 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

16 

 

2.9 SUMAR.SI funtzioa 
 

Baldintza jakin bat betetzen duten gelaxketako balioak batzen ditu. 

 

 
18. irudia. 

 

Hiru parametro ditu: 

 Rango: Zein gelaxka-barrutiri aplikatu nahi diogun funtzioa. 

 Criterio: Zein gelaxka aintzat hartuko dituen zehazten duen baldintza da. 

 Rango_suma: Zein gelaxkaren balioak batu behar diren. Datu hau hutsik egonez gero, 

barrutiko gelak erabiliko dira. 

 

5. ariketan honako balio hauek hartuko dituzte parametroek: 

 Rango:  $A$2:$A$16 

 Criterio: 100 edo 200, langile bakoitzak berea 

 Rango_suma: $H$2:$H$16 

 

SUMAR.SI funtzioak banan-banan  hartzen ditu A2:A16 barrutiko gelaxkak, eta aztertuko du ea 100 

kodea duen langilearenak diren ala 200 kodea duenarenak diren. Baldintza betetzen duten gelaxken 

lerroko hobariak batuko ditu, hau da, $HS2:SH$16 barrutikoak; horrela, langile bakoitzaren hobari totala 

lortuko dugu. 
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19. irudia 

 

Beraz, 100 kodea duen langileak 616 €-ko hobaria lortu du, eta 200 kodea duenak, berriz, 576 €-koa. 

 

 

2.10 Baldintzapeko formatua 
 

Batzuetan komeni izaten zaigu gelaxkei formatu berezia ematea —zeini bere balioaren araberakoa—, 

azaletik begiratuta ere ahalik eta ondoen ulertzeko. Adibidez, zerotik beherako balioak gorriz eta zerotik 

gorakoak, berriz, berdez. Ikus dezagun ariketa baten bidez. 

 

6. ariketa. Datuak 4. ariketako berberak ditugu, baina oraingoan balio hauek ditugu: 

 

 

20. irudia. 
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Gure helburua da Ehunekoa datuari formatu baldintzatua ematea, honako baldintzaren araberako 

formatua, hain zuzen: 

 Ehunekoa datuak zerotik beherako balioa badu, gelaxkaren barrualdea gorriz margotuko dugu. 

 0 ≤  Ehunekoa ≤ 20, hau da, Ehunekoa 0 baino handiagoa edo berdina eta 20 baino txikia-

goa bada, gelaxkaren barrualdea laranjaz margotuko dugu. 

 Ehunekoa 20 baino handiagoa edo berdina bada, berriz, berdez. 

 

Formatu baldintzatua ezartzeko, G2 gelaxkaren gainean kokatu eta Formatua menuan sartuko gara. 

Hor gaudelarik, Baldintzapeko formatua hautatuko dugu, eta leiho hau ikusiko dugu: 

 

 
21. irudia. 

 

Lehenengo, baldintza —hots, gelaxkaren balioa 0 baino txikiagoa da— zehaztuko dugu, eta Formatua 

botoia sakatuko dugu. Leiho hau agertuko da: 

 

 
22. irudia. 
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Leiho horretan, formatuari dagozkion ezaugarriak konfiguratuko ditugu. Gure ariketan, Letra tipoa eta 

Ertza ez ditugu aldatuko; bai, ostera, Ereduak, gorriz jarriko baititugu. Amaitu ostean, Ados sakatu eta 

aurreko leihora joango gara.  

 

Leiho horretan, bigarren baldintza ezartzeko, Gehitu botoia sakatu eta baldintza hori konfiguratuko 

dugu: bitarte honetan eremuan, 0 eta 20% datuak jarriko ditugu. 

 

Berdin jokatuko dugu hirugarren baldintza adierazteko, baina oraingo honetan, hau baino handiago 

edo berdina eta 20% datuak erabiliko ditugu. Ados sakatu eta gero, EXCELek 20% datua aldatu egiten 

du eta 0,2 jarri. Gure orria hau izango da: 

 

 
23. irudia. 

 

Baldintzak ezarri eta gero, gure leihoak honelako itxura izango du: 

 

 
24. irudia. 
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2.11 BUSCARV funtzioa 
 

Balio jakin bat bilatzen du taula edo matrizearen ezkerraldeko lehenengo zutabean. Aurkitzen badu, 

errenkada horretan eta zehaztutako zutabean dagoen balioa itzultzen du. 

 

Funtzio hori gelaxka batean txertatu nahi badugu, leiho hau bete behar dugu: 

 

 
25. irudia. 

 

Argumentuak hauek dira: 

 Valor_buscado Adierazitako taulako lehen zutabean zein balio bilatu behar duen. 

Balio hori datua, erreferentzia edo testua izan daiteke. 

 Matriz_buscar_en Balioa zein taulatan edo gelaxka-barrutitan bilatu behar duen. 

 Indicador_columnas Taula edo barrutiko zein zutabetako balioa itzuli behar duen. Betiere, 

bilatuko dugun balioaren errenkadakoa izango da. 

 Ordenado Balio logikoa du: 0 edo gezurrezkoa, balio zehatza aurkitzeko, eta 1 

edo egiazkoa, baliorik antzekoena aurkitzeko. Egiazkoa da, halaber, 

0 ez den edozein zenbaki. 

 

7. ariketa. Enpresa jakin bateko langileen soldatak kalkulatu nahi ditugu, eta horretarako, taula bat 

eman digute. Hona hemen taula hori: 
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26. irudia. 

 

Gizarte-segurantza soldata gordinaren % 5,7 da langile guztientzat, eta emaitza-orriak honelakoa 

izan behar du: 

 

 
27. irudia. 

 

Hasteko, eman diguten taula soldaten orrian bertan kopiatuko dugu, eta gelaxka batean GS zenbat 

den jarriko dugu. Gure orriak itxura hau hartuko du: 

 

 
28. irudia. 

 

Hurrengo pausoa Maila kalkulatzea da; horretarako, C5 gelaxkan kokatu eta BUSCARV funtzioa 

txertatuko dugu parametro hauek erabiliz: 

 Valor_buscado:  B5 

 Matriz_buscar_en: $B$15:$E$18. Izan ere, emandako taula adierazten du 
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 Indicador_columnas 2. Izan ere, taulako 2. zutabeko datuak nahi ditugu 

 Ordenado 0. Izan ere, datu zehatzak nahi ditugu 

 

Formula hori honela ere adieraz dezakegu: BUSCARV(B5;$B$15:$E$18;2,0). Erreparatu nola 

banatu ditugun parametroak, “;”ren bidez; izan ere, aurrerantzean ere horrela banatuko ditugu. Formula 

hori Maila zutabeko gelaxketan kopiatuko dugu. 

 

Soldata gordina kalkulatzeko, BUSCARV funtzioa erabiliko dugu  taula berbera oinarri dugula, baina 

orain funtzioak 3. zutabeko datuak itzuli behar ditu. Beraz, funtzioa BUSCARV(B5;$B$15:$E$18;3,0) 

izango da, eta formula Soldata gordina zutabeko gelaxketan kopiatuko dugu. 

 

PFEZ totala kalkulatzeko, soldata gordina bider emandako taulako PFEZaren balioa egingo dugu; beraz, 

BUSCARV funtzioa erabiliko dugu taulan zer balio dagokion bilatzeko: D5*BUSCARV(B5;$B$15:$E$18;4;0). 

Formula hori PFEZa zutabeko beste gelaxketan kopiatuko dugu. 

 

GS datua kalkulatzeko, Soldata gordina bider GS(5,70%) egingo dugu; eta soldata garbia kalkuat-

eko, soldata gordina ken PFEZa  ken GS egingo dugu guztietan. 

 

Azkenean, gure orria honelakoa izango da: 

 

 
29. irudia. 

 

Eman dezagun orain langileen datuak orri batean daudela, eta taula beste orri bateko lehenengo 

gelaxketan dagoela. Oraingo honetan, BUSCARV funtzioa txertatzean, aldatu egin behar dugu 

Matriz_buscar_en parametroko datua.  

 

Adibidez, gure taula orria2 orrian badago, funtzioa honelakoa izango da:  

 
BUSCARV(B5;orri2!$A$1:$D$4;2;0) 
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Beste orri batean dagoen datua izendatzeko, “orria?!” erabiltzen da, kontuan izanda ‘?’ ikurraren 

ordez orriaren zenbakia adierazi behar dugula eta horren jarraian gelaxken erreferentziak datozela. 

 

Beste aukera bat da izena ematea hainbestetan erabiliko dugun taulari, eta haren erreferentziak ipini 

beharrean taularen izena jartzea. Taulari izena emateko, lehenik eta behin taula aukeratu behar dugu, 

eta gero izen-koadrora jo eta taularen izena idatzi. 

 

 
30. irudia. 

 

Beste era batean ere egin dezakegu: taula hautatu, Txertatu / Izena / Definitu menua aukeratu, eta 

nahi dugun izena jarri. Goiko irudian Mailak izena jarri diogu taulari. 

 

Horren ostean, dagokion gelaxkan idatziko dugu formula. Gure adibidearekin jarraituz, funtzioa 

honela geldituko da: BUSCARV(B5;Mailak;2;0). Oraingo honetan, berdin digu non dagoen taula, horren 

izena bakarra delako gure liburuan; beraz, ez dugu zertan arduratu haren erreferentziak bilatzen. 

 

8. ariketa. Mendiko kanpin batean ari gara lanean, eta bezeroei faktura egitea da gure betebeharra. 

Lan hori ondo egiteko, hainbat datu eduki behar ditugu kontuan: 

 Egonlekua txikia bada, 16,5 € dira; baina handia izanez gero, 25 €  

 Autoa egonlekuaren prezioan sartzen da 

 Astebetetik gorako egonaldiek beherapenak dituzte behe-denboraldian: 

 7 egun   % 15eko beherapena 

 14 egun % 25eko beherapena 

 21 egun % 35eko beherapena 

 Denboraldi bakoitzak bere prezioak ditu: 

 Goi-denboraldia  Nagusiek: 3,0 € Umeek: 2,75 € 

 Denboraldi-artea  Nagusiek: 2,6 € Umeek: 1,7 € 

 Behe-denboraldia  Nagusiek: 2 €  Umeek: 1,2 €   
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 BEZa % 7koa  da 

 Denboraldiak honako hauek dira: 

 Goi-denboraldia 2005/07/03tik 2005/08/20ra 

 Denboraldi-artea 2005/03/19tik 2005/03/28ra, 2005/06/22tik 2005/07/02ra, 

2005/08/21etik 2005/09/11ra. 

 Behe-denboraldia 2005/03/29tik 2005/06/21era, 2005/09/12tik 2005/12/31ra, 

2005/01/01etik 2005/03/18ra 

 

Denboraldi mota kalkulatzeko unean, egonaldiko egun batzuk denboraldi batekoak izango dira, 

eta beste batzuk, ordea, beste denboraldi batekoak. Ariketa errazteko, sarrera-data bakarrik izango 

dugu kontuan, eta horren arabera egingo ditugu kalkulu guztiak; bestela, nekez ebatzi ahal izango 

dugu geure ariketa. 

 

Datu horiek modu egokian zehazteko eta eskuragarri izateko, tauletan antolatuko ditugu. Hori dela 

eta, lau taula hauek izango ditugu: 

 

1. TAULA. DENBORALDIA. 2. TAULA. EGONLEKUA. 4. TAULA. BEHERAPENAK. 

 
32. irudia. 

3. TAULA. PERTSONAK. 

 
31. irudia.  

34. irudia. 

 
33. irudia. 

 

Bezeroari datu hauek galdetu behar zaizkio: 

 Zer-nolako tokian egon diren: txikian ala handian 

 Zenbat nagusi eta zenbat ume izan diren 

 Zein izan zen sarrera-data 

 Zein den irteera-data  

35. irudia. 

 

Datu horiek jakinda, bezeroari faktura presta diezaiokegu. Has gaitezen orain beharrezko kalkuluak 

egiten: 
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 Denboraldi mota jakiteko, sarrera-data soilik edukiko dugu kontuan, eta formula hau izango da:  

BUSCARV(B5;Denboraldia;2;1). B7 gelaxkan jarriko dugu. 

 Pertsona bakoitzak zenbat ordaindu behar duen kalkulatzeko, lehenik eta behin, aurreko ataleko 

datua behar dugu, hau da, denboraldi mota(B7). Datu hori izanda, 3. taulan bilatuko dugu prezioa: 

bigarren zutabean, nagusien prezioa jakiteko; eta hirugarrenean, berriz, umeena ateratzeko.  

Kasu honetan ere datu zehatzak aurkitu behar ditugunez: 

 Nagusientzako formula: BUSCARV(B;Pertsonak;2;0) 

 Umeentzako formula: BUSCAV(B7;Pertsonak;3;0) 

 Zenbat egun eman dituzten jakiteko, B6-B5 egingo dugu, baina kontuan izango dugu sarrera-

datak irteera-data baino lehenagokoa izan behar duela; bestela, zenbat egun =0 egingo dugu. 

Formula hau izango da: SI((B6-B5)<0;0;B6-B5) 

 Zenbateko beherapena izango duten kalkulatzeko, formula hau jarriko dugu:  

SI(B7=”Behe”;BUSCARV(B10;Beherapenak;2;1);0). 

Formula horrek, beste ezer egin baino lehen, aztertuko du behe-denboraldia den ala ez. Behe-

denboraldia bada, beherapenen taulan bilatuko du dagokion ehunekoa, eta bestela, 0 jarriko du. 

 Lurraren prezioa kalkulatzeko, Egonlekua taula eta B2ko datua baliatuko ditugu:  

BUSCARV(B2;Egonlekua;2,0). 

 Azken kalkuluak egingo ditugu Prezio garbia, Beherapena eta Guztira kalkulatzeko.  

 Honako orri hau izango dugu: 

 

 

36. irudia. 

Behe-den.

a
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33  DDAATTUU  AASSKKOO  DDIITTUUGGUUNNEEAANN  
  

Datu askoko orri bat dugunean, datu horiek nola edo hala antolatu beharko ditugu erabilgarriak izan 

daitezen. Zerrenda luzea bada, EXCELek datu-basetzat hartuko du, baldin eta datuak errenkadetan eta 

zutabetan antolatuta badaude. Hala, kontuan izan behar ditugu honako puntu hauek:  

 Zutabe bakoitzak bere izenburua dauka, eta mota jakin bateko datuak gordetzen ditu. Zutabe 

bakoitzeko datuari eremu deitzen diogu. 

 Lerro bakoitzean dagoen informazioari erregistro deitzen diogu. 

 Erregistro bakoitza eremutan banatuta dago, eta erregistro guztiek eremu berak dituzte. 

 

 

3.1 Ordenatu 
 

Zerrenda luzea dugunean, datu-basetzat hartuta, bururatzen zaigun lehena da datu-base hori 

gorantz edo beherantz ordenatzea. Horrela, erraz aurkituko dugu nahi dugun edozein informazio eta 

erabilgarri izango dugu. 

 

Eremu bakarra kontuan izanda ordenatu nahi izanez gero, zutabe horretan jarri eta ordenatu gorantz 

ikonoa sakatuko dugu; edo bestela, ordenatu beherantz ikonoa sakatuko dugu, alderantziz ordenatu nahi 

izanez gero, hau da, azkenetik lehenengora.  

 

 Gorantz ordenatzeko ikonoa 

 Beherantz ordenatzeko ikonoa

 

Dena den, bi eremu edo gehiago kontuan izanda ordenatu nahi badugu datu-basea, ezin izango 

dugu horrela egin. Gainera, jakin behar da EXCELek irizpide alfazenbakizkoa erabiltzen duela sailka-

penak egiteko; agian, batzuetan ordena hori aldatu egin beharko dugu gure beharretara moldatzeko. 

Ikus dezagun adibide baten bitartez. 
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9. ARIKETA Hainbat produktu saltzen dituen enpresa batean egiten dugu lan. Enpresa horrek zenbait 

bezero ditu Euskal Herrian. Eskaerak kontrolatzea da gure lana, eta honako datu-base hau dugu: 

 

 
37. irudia. 

 

 

Datu-base hau ezin da osorik ikusi pantailan; demagun 500 erregistrotik gora dituela eta une honetan 

uztaileko eskaerak ikusi nahi ditugula. Hori egiteko, Datuak/Ordenatu menura joango gara eta leiho hau 

bistaratuko dugu: 

 

 
38. irudia. 

  

Ordenatzeko eremua aukeratuko dugu: Hilabetea. Ordenatu leihoan beste barik Ados sakatzen 

badugu, ordena alfazenbakizkoan sailkatuko dira datuak. Kontuan izan irizpide hori erabiltzen duela 

Unitateko 
prezioa 
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EXCELek  sailkatzeko. Baina ariketa honetan ez dugu nahi alfazenbakizko ordena, gure asmoa da 

hilabeteak kontuan izanda ordenatzea lerroak. Aukerak botoia sakatu, eta leiho honetara joango gara: 

 

 
39. irudia. 

 

Ordenatzeko lehen irizpidean gezia sakatu, eta “Urtarrila, Otsaila....” aukeratuko dugu. Ados sakatu, 

eta gure orria nahi bezala ordenatuta egongo da. Aurrerantzean, ordenatzeko hilabetea eremua aukera-

tzen dugun bakoitzean, EXCELek berak gordeko du nola egin behar duen. 

 

Baliteke Ordenatzeko aukerak leihoan ez agertzea guk nahi dugun zerrenda. Ager dadin, pauso 

hauei jarraituko diegu: 

 Tresnak/Aukerak menuan sartuko gara 

 Agertuko zaigun leihoan Zerrenda pertsonalizatuak hautatuko dugu 

 Eta leiho hau ikusiko dugu: 
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40. irudia. 

 

 Zerrenda berria gehitzeko, Gehitu botoia sakatu, eta Zerrendako sarrerak zutabean jarriko 

da kurtsorea. Hor, gure zerrenda berriaren datuak idatziko ditugu;  lerro bakoitzean datu bat 

jarriko dugu.  

 Amaitu eta gero, Ados sakatuko dugu. 

 

Gure lanean sarritan errepikatzen baditugu datu jakin batzuk ordena zehatz batean, komeni zaigu 

datu horiekin zerrenda pertsonalizatu bat egitea. Gero, datuak ordenatzean, zerrenda hori bera auke-

atuko dugu. 

 

Gainera, ez dugu zertan banan-banan tekleatu zerrenda hori; izan ere, EXCELeko orrian hautatu, 

eta Inportatu botoiaren bidez sartzen dugu  zerrenda pertsonalizatuetan. 

 

 

3.2 Guztizko partzialak 
 

Guztizko partzialak kalkulatzeko, lehenik eta behin datuak ordenatu behar ditugu gorantz zein 

beherantz, baina guztizko partzialak kalkulatzeko hautatuko dugun eremuaren arabera. 

   
10. ariketa. 9. ariketako datu-basea hartuta, bezero bakoitzaren guztizko partziala kalkulatuko dugu.  
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Ariketa hau ebazteko, lehenik eta behin, datu-basea bezeroz bezero ordenatuko dugu. Gero, 

Datuak/Subtotalak menura joango gara, eta leiho hau ikusiko dugu: 

 

 

 
41. irudia 

 

 

Bezeroz aldatzen denean, guztizko partziala kalkulatuko du, batura funtzioa aukeratu dugulako. Nahi 

izanez gero, beste hainbat funtzio ere baditugu aukeran. Ordeztu uneko subtotalak eta laburpena datuen 

azpian aukerak hautatuko ditugu, eta honako orri hau izango dugu: 

 

 
42. irudia 

 

 

Unitateko 
prezioa 
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Zutabe-izenburuen ezkerraldean hiru botoi txiki agertzen dira: 1, 2 eta 3, alegia. Botoi horiek 

orriko hiru mailak laburbiltzen dituzte: 1=Guztizko orokorra, 2=Bezeroaren guztizkoa eta 3= testu eta 

zenbaki guztiak. 

 

Lehenengo eta bigarren mailak bakarrik ikusi nahi izanez gero, 2 botoia sakatu, eta bezero 

bakoitzaren guztizkoa eta guztizko orokorra ikusiko ditugu: 

 

 
43. irudia 

 

Orria hasieran bezala utzi nahi badugu eta guztizko partzialak kendu, datu-basearen gainean jarri, 

Datuak/Subtotalak menua aukeratu eta kendu denak botoia sakatuko dugu. Berehala konturatuko gara 

berriro ere hasierako datuak ditugula. 

 

 

3.3 Iragazki automatikoak 
 

Ikusi nahi dugun datu-baseko informazioa gehiago zehazteko, iragazki automatikoak erabil ditzakegu. 

Horretarako, datu-basearen gainean jarriko gara, Datuak/Iragazkia menuan sartu eta iragazki automa-

tikoa aukeratuko dugu. Informazio hau ikusiko dugu: 

 

 
44. irudia. 

Unitateko 
prezioa 

Carrefour guztira 
Eroski guztira 
Lidl guztira 
Pryca guztira 
Sabeco guztira 

Unitateko 



Informatika Sistemen Administrazioa 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

32 

 

Zutabe bakoitzaren goialdean, eskuinean, gezitxo bat dugu. Gezi horrek dagokion zutabeko informa-

zioa zehazteko balio du. Adibidez, Arabako informazioa ikusteko, Probintziaren gaineko gezia sakatu eta 

Araba aukeratuko dugu:  

 

 
45. irudia. 

 

 

 

Hala, Araba probintziako eskaerak bakarrik ikusiko ditugu: 

 

 
46. irudia 

 

Iragazki hori kentzeko, Denak aukeratu behar dugu gezitxoa sakatzean agertzen den menuan. Iragazki 

automatikoaren ordez Pertsonalizatua aukera har dezakegu, eta menu hau agertuko zaigu: 

 

Unitateko 

Unitateko 
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47. irudia 

 

Menu honek aukera ematen digu zutabe bakoitzean bi baldintza jartzeko. Goiko adibidea Araba eta 

Bizkaiko eskaerak ikusteko egina dugu. Kontuan izan behar dugu ez dugula eta jarri behar bi probin-

tzietako informazioa ikusteko; izan ere, Probintziak ezin du Araba eta Bizkaia batera izan; alegia, edo 

Araba da edo Bizkaia da, baina ez biak batera.  

 

Adibide hau edozein zutabetara zabal dezakegu, eta nahi beste zutabeko iragazkiak batu ere bai. 

Adibidez, Arabako eta Bizkaiko maiatzeko eskaerak ikus ditzakegu: 

 

 
48. irudia 

 

 

Zutabeak zenbakizko informazioa badu, lehen hamarrak ikus daitezke, eta aukeratu daiteke hamar 

horiek goialdeko lehen hamarrak izango diren edo behealdeko azken hamarrak. 

 

Iragazki automatikoak kentzeko, Datuak/Iragazkia menuan sartu eta Iragazki automatikoa  desakti-

batuko dugu. 

 

 

3.4 Iragazki aurreratua 
 

Iragazki automatikoa erabiliz gero, zutabe bakoitzeko bi baldintza baino ezin jar ditzakegu; beraz, 

baldintza gehiago jarri nahi izanez gero, iragazki aurreratua erabiliko dugu.  

 

Unitateko 
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 Iragazki aurreratua definitzean, zehaztu beharko dugu baldintzak zein barrutitakoak diren —horren 

erreferentziak jarri— eta baita gure datu-basea zein barrutitan dagoen ere. 

 

 11. ariketa. 9. ariketako datu-basea dugu DatuBasea deitutako orrian, eta ondoko eskaera hau egin 

nahi dut: apirileko guztiak eta, gainera, 200 unitatetik gorako Eroskiko eskaerak. 

 

Ariketa une batez aztertzen badugu, konturatuko gara ezinezkoa dela iragazki automatikoen bidez 

egitea; izan ere, apirileko eskaerak eta gero Eroskikoak aukeratzen baditut, Eroski etxearen apirileko 

eskaerak bakarrik ikusiko ditut, eta ez apirileko guztiak gehi 200 unitatetik gorako Eroskiren eskaerak. 

 

Iragazki aurreratuak definitzeko bidean, lehen pausoa baldintzak definitzea da. Horretarako, gure 

datu-basearen goialdean bospasei errenkada txertatuko ditugu, eta lehenengo errenkadan datu-baseko 

izenburuak kopiatuko ditugu. Hurrengo errenkadetan, berriz, adibidean eskatutako baldintzak jarriko 

ditugu: Hilabetea=Apirila errenkada batean eta Bezeroa=Eroski gehi Unitateak > 200 beste errenkada 

batean. 

 

Gure datu-basea honelakoa izango da: 

 

 
49. irudia. 

 

Datu-basearen gainean jarrita, Datuak/Iragazkia/Iragazki aurreratua aukeratu eta, lehenik eta behin, 

datu-basea zein barrutitan dagoen adieraziko dugu:$A$9:$I$56. EXCELek datu hori automatikoki beteko 

du. Ostean, irizpideen barrutia zehaztuko dugu: $A$1:$I$3, pantaila honetan bezala: 

 

Unitateko 

Unitateko 
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50. irudia. 

 

 

Ekintzari dagokionez, Iragazi zerrenda bertan dugu aukeratuta. Horrek adierazten du iragazitako 

datuak datu-basearen gainean kopiatuko dituela, hau da, datu-basearen ordez ikusiko ditugula. 

 

Ados sakatuz gero, datu hauek ikusiko ditugu: 

 

 
51. irudia. 

 

Eta zehatz-mehatz begiratuz gero, konturako gara horiek direla ariketan eskatzen dizkiguten datuak. 

 

Berriro datu-base osoa bistaratzeko, Datuak/Iragazkia/Erakutsi dena aukeratu, eta bistaratu 

egingo dugu. 

 

12. ariketa. Jo dezagun iragazitako datuak oraingoan ez ditugula ikusi nahi gure datu-basea dagoen 

orri berean, beste orrialde batean baino. Horretarako, beste orri bat sortuko dugu, Iragazkiak izenekoa, 

eta orri horretan egingo ditugu hurrengo eragiketa guztiak.  

 

Unitateko 
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Sortutako orrian jarri eta baldintzak jarriko ditugu hasierako errenkadetan, aurreko adibidean 

egin dugun bezala. Ondoren, baldintzen ostean libre dagoen lehenengo zutabean jarri eta 

Datuak/Iragazkia/Iragazi aurreratua menuan sartuko gara. Bertan datu hauek beteko ditugu: 

 Ekintza Kopiatu beste kokaleku batera aukeratuko dugu. 

 Zerrenda barrutia Bertan klik egin, dagokion orrira joan eta saguaren bidez gure datu-basea 

hautatuko dugu. 

 Irizpideen barrutia Bertan klik egin eta baldintzak dauden tokiko erreferentziak zehaztuko 

ditugu. 

 Kopiatu hona Orri berrian libre dagoen gelaxka baten erreferentzia jarriko dugu. 

 

Gure ariketan, leiho hau izango dugu: 

 

 
52. irudia 

 

 

Kontuan izan datuak dauden orrialdeen izenak ditugula erreferentzien aurrean, eta  datuak 

zenbait orritan egotearen ondorio dela hori. 

 

Ados sakatuz gero, iragazitako datuak ikusiko ditugu guk aukeratutako gelaxkan. 

 

Iragazki aurreratuan baldintzak edo irizpideak jartzerakoan, hauek izan behar ditugu kontuan: 

 

• Errenkada batean adierazitako baldintza guztiak bete behar dira. 

 

• Errenkada bakoitzak aukera bat definitzen du, hau da, bistaratutako datuek bat egin behar dute 

edozein errenkadatan adierazitako baldintza guztiekin. 
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3.5 Taula dinamikoa 
 

Aukera ematen digu datu-baseko informazioa zenbait eratan aztertzeko eta oso lagungarriak dira, 

batez ere datu asko ditugunean. 

 

13. ariketa.  9. ariketako datu-basean oinarrituta, aztertu nahi dugu zenbat diru gastatu duen bezero 

bakoitzak produktu bakoitzean eta probintzia bakoitzeko. Gogoratu gure datu-basea DatuBasea orrian 

dugula. 

 

Ariketa ebazteko, pauso hauei jarraituko diegu: 

1. Beste orri bat sortuko dugu, Taula izenekoa. 

2. Taula orrian jarri, eta Datuak/Taula eta Diagrama dinamikoa morroia aukeratuko dugu. 

3. Lehenengo leihoan, EXCELeko datu-basea eta Taula dinamikoa aukerak hautatuko ditugu. 

4. Ondoren, datu-basea zein barrutitan dagoen idatzi, eta hurrengoa sakatuko dugu. 

5. Azkenik, Lehendik dagoen orrian aukeratu, Amaitu sakatu, eta leiho hau edukiko dugu: 

 

 

 
53. irudia. 

 

Taula dinamikoko eremuak ikusiko ditugu. Eremu horiek txostenera arrastatuko ditugu gure beharri-

zanen arabera.  

 

Ariketan eskatzen digute bezero bakoitzak zenbat gastatu duen produktu bakoitzean probintzia 

bakoitzeko. Horretarako, Probintzia arrastatuko dugu orrialde-eremura; Bezeroa, zutabe-eremura; Produk-

tuaren izena, errenkada-eremura; eta azkenik, Guztira, Datuak jartzen duen kokalekura. Aukeratutako 

datuak berehala txertatuko dira taulan: 

Unitateko prezioa 
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54. irudia. 

 

Taula horretan modu askotan azter ditzakegu datuak. Erraz ikus dezakegu zein produktu saltzen den 

gehien, zein den gure bezerorik onena edo zein probintziatan saltzen dugun gehien bezeroak eta 

produktuak kontuan hartuta. 

 

Aukeratu dezakegu zein probintziatako datuak bistaratu edo zein bezerorenak eta zein produktu-

renak. Adibidez, Gipuzkoan zenbat ardo, esne eta ur saltzen dugun ikusteko; edo beste edozein daturekiko 

loturak ikusteko.   

 

Kontuan izan aukeratutako zutabe eta errenkada bakoitzean total orokorra kalkulatzen duela 

EXCELek automatikoki. 

 

Gainera, taula dinamikoari nahi dugun formatua eman diezaiokegu automatikoki. Horretarako, Taula 

dinamikoa leihotxoan lehenengo ikonoa sakatuz gero, aukera askoko  formatu automatikoak ikusiko 

ditugu, nahi duguna aukeratzeko. 

 

Bestalde, behar beste xehetasunez bistaratu ditzakegu datuak; horretarako, Taula dinamikoko 

leihoko aukerak erabiliko ditugu: “-”  xehetasunak ezkutatzeko eta “+” xehetasunak erakusteko. Adibidez, 

bezero bakoitzaren hilabeteko datuak erakuts ditzakegu jakiteko zenbat diru gastatu duen hilean 

produktu bakoitzean, eta ondoren xehetasun horiek ezkuta ditzakegu.  

 

Taula dinamiko leihoko azken bigarren ikonoa sakatuz gero, taulan ikusiko ditugun datuen iturburua 

aukeratu dezakegu. Gure taulan iturburua Batura izan da, guztira bezero bakoitzak zenbat diru gastatu 

duen adierazi dugulako. Baina beste funtzio batzuk aukeratu ditzakegu iturburu moduan: batez 

bestekoa, maximoa, minimoa, eta abar. 
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3.6 Taula dinamiko aurreratua 
 

14. ariketa. Jo dezagun gure datu-baseko eskaerak beste modu batean aztertu nahi ditugula, eta 

galdera hauei erantzun nahi diegula: 

1. Zenbateko eragina du bezero bakoitzak fakturazio osoan?  

2. Zenbateko ezarpena du produktu bakoitzak fakturazio osoan? 

3. Prezioak % 3, % 7 edo % 11 garestituz gero, zenbatekoa izango da gure fakturazioa? 

 

Lehenik eta behin, gure datu-basean beste taula dinamiko bat sortuko dugu, Bezeroa eta Guztira 

eremuak izango dituena: 

 

 
55. irudia. 

 

Guztira zutabeko gelaxka batean jarriko gara, eta Taula dinamiko leihoaren azken bigarren ikonoa 

aukeratuko dugu, hau da, eremu ezarpenak. Aukerak botoia sakatu, eta leihoa handitu egingo da beste 

aukera batzuk emateko: 
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56. irudia 

 

Erakutsi datuak honela atalean era Normalean ikusiko ditugu datuak; baina, lehen galderari erantzu-

teko, Guztizkoaren % aukeratu, Ados sakatu eta honako datu hauek ikusiko ditugu, taula ordenatu eta gero: 

 

 
57. irudia 

 

Hori egin eta gero, badakigu fakturazio osoan zein eragin duen bezero bakoitzak.  

 

Bigarren galderari erantzuteko, Bezeroa eremua ezabatu eta haren lekuan Produktuaren izena 

jarriko dugu. Bezeroa ezabatzeko, zutabe horren gainean jarri, saguaren eskuinaldeko botoia sakatu eta 

ezkutatu aukeratuko dugu. Gero, taula dinamikoaren ikono-barran azken ikonoa sakatu, alegia, Erakutsi 

eremu zerrenda, eta agertzen den  eremu-zerrendatik Produktuaren izena arrastatuko dugu Bezeroa 

egon den lekuraino. Leiho hau ikusiko dugu: 

 

Totala
% 20,44
% 25,54
% 7,18

% 31,15
% 15,70

% 100,00
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58. irudia. 

 

Taula behetik gora ordenatu, eta erraz ikusiko dugu zein diren gure produktu salduenak eta produktu 

bakoitzak zein ezarpen duen fakturazioan.  

 

Azkenik, kalkulatuko dugu gure fakturazioa zenbatekoa izango litzatekeen prezioak garestituz gero. 

Taula dinamikoa sortuko dugu Bezeroa eta Guztira eremuekin. Taula horretan kokatu, eta Taula 

dinamikoa leihoko Taula dinamiko / Formulak / Kalkulatutako eremuan egingo dugu klik. Honako leiho 

hau agertuko zaigu: 

 

 
59. irudia. 

 

Izenari, adierazgarria izateko, Ehuneko 3ko igoera deituko diogu. Formula jartzen duen lekuan 

Guztira*1,03 jarriko dugu, ikusteko zenbateko fakturazioa edukiko dugun prezioak ehuneko hiru 

garestituz gero. Eragiketa hori errepikatu egingo dugu % 7 eta % 11 kalkulatzeko. Azkenean, datu hauek 

izango ditugu: 

 

Totala
% 3,18
% 3,34
% 4,82
% 4,86
% 5,97
% 6,16
% 6,30
% 6,63
% 6,82
% 6,96
% 9,38

% 100,00

% 9,90
% 23,66
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60. irudia. 

 

Txertatutako eremuak kendu nahi izanez gero, bezeroaren eremuak aukeratu eta saguaren eskui-

neko botoia erabiliz Ezkutatu sakatuko dugu. Horrela, bezero guztien eremu txertatuak ezabatuko ditugu. 

Totala 

Prezio totala 
Ehuneko 3ko igoeraren totala
Ehuneko 7ko igoeraren totala
Ehuneko 11ko igoeraren totala
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44  DDIIAAGGRRAAMMAAKK  
 

Sarritan, datu-baseko informazioa hobeto ulertzeko edo egoki aurkezteko, diagramak erabiltzen ditugu. 

EXCELek aukera ematen du diagramak egiten direnean hainbat formatu aukeratzeko, eta baita komeni 

zaigun informazioa nabarmentzeko ere. 

 

 

4.1 Diagrama estandarrak 
 

15. ariketa. Jo dezagun eskaeren datu-basea dugula, eta jakin nahi dugula zenbat diru irabazten 

dugun probintzia bakoitzean. Gainera, txostena ere egin behar dugunez gero, diagrama moduan ere 

bistaratu nahi dugu informazioa. 

 

Lehenik eta behin, taula dinamikoa sortuko dugu TaulaProduktu izeneko orri berri batean, probintzia 

bakoitzak zenbat diru ematen digun jakiteko: 

 

 
61. irudia. 

 

Ondoren, taularen gainaldean kokatu eta Taula dinamiko leihoan Diagramen morroia ikonoa saka-

tuko dugu. Berehala, leiho osoa betetzen duen diagrama zutabeduna agertuko zaigu. Baina diagrama 

horretako ezaugarriren bat aldatu nahi izanez gero, berriro ere Diagramen morroia ikonoa sakatuko 

dugu. Diagramen morroia agertuko da, eta hor zer diagrama mota nahi dugun aukeratuko dugu: Zirku-

larra izango da mota eta 3d, azpimota, leiho honetan ikus dezakegun moduan: 
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62. irudia. 

 

 

 

 

Hurrengoa botoia sakatu, eta leiho hau agertuko zaigu: 

 

 
63. irudia. 

 

Leiho horretan, gure diagramak izango duen itxura dugu ikusgai, eta hiru ezaugarri definitzeko 

aukera dugu: 

Guztira probintziako 
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Tituluak Diagramaren izenburua jarriko dugu 

Legenda Kolore bakoitzak taulan zer adierazten duen definitzen du. Guk ez dugu 

legendarik jarriko, diagramaren sektore bakoitzari jarri diogulako izena eta 

ehunekoa. 

Datu-etiketak Diagramaren sektore bakoitzak nolako etiketa edukiko duen definitzen du. 

Gure ariketan, hauek aukeratuko ditugu: 

• Kategoria-izena 

• Ehunekoa 

• Legenda-gakoa 

• Erakutsi gida-marrak 

 

Hurrengoa sakatu, eta beste leiho bat agertuko zaigu, diagrama non txertatu nahi dugun galdetzeko; 

bi aukera daude: orri berri gisa edo hemengo objektu gisa. Hemengo objektu gisa aukeratuko dugu, eta 

ondoan dagoen gezitxoa klikatuta, diagrama non txertatu nahi dugun aukeratuko dugu; gure ariketan, 

TaulaProduktu izeneko orrian. Gero,  Amaitu sakatu eta diagrama gure orrian txertatuko da. 

 

 
64. irudia. 

 

 

Batura/Guztira eta Probintzia eremuen izenak ezabatuko ditugu. Horretarako, Probintziaren gainal-

dean klikatu, saguaren eskuineko botoia sakatu, eta agertzen den menuan Ezkutatu diagrama dinami-

koko eremu-botoiak aukeratuko dugu. Gure diagramak itxura hau izango du: 

 

Guztira probintziako
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65. irudia. 

 

Marrazte-area diagramaren sektoreak batzen dituen ingurua da, goiko irudian kolore grisez agertzen 

dena, alegia. Marrazte-arean klikatu, saguaren eskuineko botoia sakatu, eta marrazte-arearen formatua 

aukeratuko dugu. Leiho hau ikusiko dugu: 

 

 
66. irudia. 

 

Marrazte-arearen Ertza eta Areak atalek zer-nolako kolorea izango duten zehazteko erabiliko dugu 

goiko leihoa. Ertzari zein Areari dagokienez, Bat ere ez aukeratuko dugu. Horrela, gure diagramak ez du 

ertzik eta kolorerik izango: 

 

Guztira probintziako



Kudeaketako Informatika Aplikazioen Ezarpena 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

47 

 
67. irudia. 

 

Jo dezagun oraingoan Bizkaia nabarmendu nahi dugula, bertan saltzen dugulako gehien. Diagra-

mako sektoreen gainaldean klik egin, saguaren eskuineko botoia sakatu eta Datu-puntuaren formatua 

aukeratuko dugu. Honako leiho hau agertuko zaigu Aukerak  funtzioaren barruan sartuz gero: 

 

 
68. irudia. 

 

Grafikoa guk nahi dugun bezala aurkez dezakegu; horretarako, lehen sektorearen angelua aldatzeko 

aukera dugu, eta angelua aldatu ahala, irudia ere aldatu egingo zaigu lehen planoan jarri nahi dugun 

sektorea zehazteko. Bizkaia bistan dugunean geldituko gara, Ados sakatu eta gero. 

 

Guztira probintziako

Guztira probintziako
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Beste modu bat ere badugu Bizkaia nabarmentzeko, hain zuzen ere, Bizkaiari dagokion sektorea biribil 

edo gurpiletik ateratzea. Hori egiteko, Bizkaia sektorearen gainean klik egin eta, saguaren ezkerreko 

botoiari sakatuta eutsiz, biribiletik urrunduko dugu. leiho hau izango dugu: 

 

 
69. irudia. 

 

 

4.2 Diagrama pertsonalizatuak 
 

Diagrama asko egin behar izanez gero eta horien itxura berdintsua izatea nahi badugu —egin behar 

dugun txostenak diagrama-formatu bakarra eskatzen duelako edo gure lantegiko diagramek formatu 

berbera eduki behar dutelako—, gure diagrama  pertsonalizatua sor dezakegu, eta gero gorde, hurrengo 

batean erabilgarri izan dezagun.  

 

Adibide gisa, aurreko atalean sortu dugun diagrama biribila erabiliko dugu. Diagramako edozein 

elementuren gainean birritan klik eginda, elementu horren formatua alda dezakegu, nahiz eta batzuetan 

ez den erraza izaten nahi dugun elementua aukeratzea. Horrelakoetan, diagramari buruzko tresna-

barrak lana erraztuko digu. 

 

Gure diagramari itxura hau eman nahi diogu: 

 Diagrama biribila 3D efektuduna 

 Komeni da balio handieneko sektorea nabarmentzea 

 Bi koloretan egingo dugu lan: horian eta marroian. Horretarako, zenbait betetze-efektu erabi-

liko ditugu 

 Diagrama-areak hori argia izango du azpiko kolore 

 Ertz biribil eta itzaldunak izango ditu 

Guztira probintziako 
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Aurreko atalean azaldu dugu nola aukeratu 3D diagrama biribila eta nola nabarmendu edozein sektore. 

 

Sektore bakoitzari formatua emateko, sektorea bera aukeratu eta birritan egingo dugu klik gainean. 

Agertuko zaigun leihoan Betetze-efektuak aukeratu, eta ondoko leiho hau ikusiko dugu: 

 

 
70. irudia. 

 

Leiho honetan hainbat Testura eta hainbat Eredu ageri dira. Sektore batzuetarako testura marroia 

duten irudiak aukeratuko ditugu, eta beste sektore batzuetarako, berriz, horia eta marroia dituzten 

ereduak: 

 

 
71. irudia. 
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Segidan, Diagrama-arearen formatuan sartuko gara, areak izango duen kolorea aukeratzeko. Betetze-

efektuak funtzioaren barruan sartu, eta honela konfiguratuko dugu: 

 

 
72. irudia. 

 

Ados sakatu, eta Diagrama-area leihoan itzala eta izkina biribilak aukeratuko ditugu gure lantegiko 

diseinuari jarraituz. 

 

Diagramaren izenburuaren eta sektore-izenen formatuak ere aldatuko ditugu, gure beharretara 

egokitzeko. 

 

Azkenean, gure diagramak itxura hau izango du: 

 

 
73. irudia. 
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Sortu dugun diagrama mota hori hurrengo batean ere erabilgarria izateko, honako pauso hauek eman 

behar ditugu: 

1. Diagrama saguarekin aukeratuko dugu 

2. Diagrama/Diagrama mota menuan sartuko gara 

3. Mota pertsonalizatuak aukera hautatuko dugu 

4. Hautatu hemendik atalean erabiltzaileak definitua aukeratuko dugu 

 

 
74. irudia 

 
5. Gehitu botoia sakatuko dugu:  

 

 
75. irudia. 

 

Izen eta azalpen adierazgarriak jarriko ditugu, hurrengo batean zer diagrama mota den jakiteko. 

 

Ados sakatuko dugu irekita ditugun bi leihoetan, eta, horrela, prest eta erabilgarri izango dugu dia-

grama pertsonalizatua. 
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Aurrerantzean diagrama mota hori aukeratu nahi izanez gero, Diagramen morroia aukeratu eta, leiho 

horretan gaudenean, diagrama pertsonalizatuak hautatuko dugu. Bertan, Erabiltzaileak definitua 

aukeratu eta hor agertuko da gure lantegirako sortu dugun diagrama. Biribila izenarekin gorde dugun 

diagrama mota aukeratu, eta leiho hau agertuko zaigu: 

 

 
76. irudia. 

 

Ados sakatu, eta diagrama hau izango dugu: 

 

 
77. irudia. 

 

Diagrama aukeratu, eta Taula dinamikoko tresna-barran, Ezkutatu diagrama dinamikoen Eremu-

botoiak aukeratuko dugu. Horrela, guk sortutako diagrama edukiko dugu. 
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4.3 Nola inprimatu diagramak 
 

Orri horretako ezer aukeratu gabe diagrama inprimatu nahi dugunean, Fitxategia/Inprimatzeko aurre-

bista sakatu, eta inprimatu nahi dugun orriaren itxura ikusiko dugu: 

 
78. irudia. 

 

 

Taula eta diagrama inprimatuko ditu EXCELek. Gure diagrama saguarekin aukeratu eta  Inprimatzeko 

aurrebista sakatzen baldin badugu, diagrama baino ez dugu inprimatuko. 

 

Batzuetan, EXCELen egin dugun diagrama bat WORDeko dokumentu batean txertatu behar izaten 

dugu. Horretarako, errazena da EXCELen diagrama aukeratu, Ctrl+C sakatu kopiatzeko, WORDera joan 

eta bertan Ctrl+V sakatzea. 

 

Horren ostean, bi era ditugu diagrama hori WORDen itsasteko: 

 Testu barruan lerrokatuta (karratu beltzak) 

 Testuarekin nahasita (biribil zuriak) 

 

Testuarekin nahasita dagoenean, diagramaren ezkerraldean eta eskuinaldean ere idatz dezakegu 

testua, eta horrela, errazagoa da diagrama bera maneiatzea.  

 

Karratu beltzak biribil zuri bihurtzeko edo biribil zuriak karratu beltz bihurtzeko, diagramaren gainal-

dean jarri, saguaren eskuineko botoia sakatu eta irudiaren formatua aukeratuko dugu. Diseinua  atalean 

sartu eta egokitze-estiloa aldatuko dugu. 
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WORDeko orrian diagrama horrela txertatuz gero, argazkia balitz bezala txertatuko da, hau da, 

EXCELen une horretan zegoen-zegoenean. Hortik aurrera EXCELen egiten ditugun aldaketak ez ditugu 

WORDen ikusiko. 

 

EXCELeko diagraman egiten ditugun aldaketak WORDen automatikoki ikusteko, pauso hauek eman 

behar ditugu: 

 EXCELeko kalkulu-orria ireki 

 Diagrama aukeratu eta kopiatu 

 WORDeko dokumentura joan eta kurtsorea diagrama txertatu nahi dugun lekuan jarri 

 Editatu/Itsatsi menuan sartu eta itsatsi estekatuz aukeratu  

 

 
79. irudia 

 

Ados sakatu, eta diagrama EXCELeko objektu moduan izango dugu txertatua. 

 

Dokumentua irekitzen dugun bakoitzean WORDek ohar bat bistaraziko digu, jakinarazteko gure doku-

mentuak beste fitxategi batzuei erreferentzia egin diezaieketen estekak dituela; eguneratu nahi dugun 

galdetuko digu. Baietz erantzunez gero, azken datuak kontuan izanda txertatuko da gure diagrama. 
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55  MMAAKKRROOAAKK  
 

Visual Basic (VB) laugarren generazioko programazio-lengoaia da. Windowsen da erabilgarri, eta 

saguarekin egindako eragiketa grafikoen bidez egin ditzakegu zeregin asko, hau da, kodea idatzi gabe. 

Beraz, VB erabilerraza da eta itxura grafikoa du. 

 

Microsofteko ofimatikako aplikazioetan VB lengoaiaren bertsio murriztua erabiltzen dugu, eta Aplika-

zioetarako Visual Basic (VBA) du izena. 

 

EXCELek aukera ematen digu VBAko aplikazioak sortzeko, baina aplikazio horiek berez EXCELek 

berak erabiltzekoak dira eta ez Officeko beste edozein programak erabiltzekoak. Adibidez,  EXCELek 

makroak sortzeko erabiltzen dituen funtzioak ez dira WORDek erabiltzen dituenak bezalakoak, oso 

bestelakoak baizik. Gainera, WORDek ez ditu ulertzen EXCELeko hainbat funtzio, eta EXCELek ere 

ez WORDekoak. Baina, baliteke EXCELen makro bat sortu eta funtzio batzuk WORDen exekutatzea; 

eta gero, WORDen datuak atera ondoren, EXCELera itzuli eta datu horiek erabilgarri izatea.    

 

VBA ingurunea Microsoft Officeko aplikazioekin dator, eta enpresa zein erakunde askotan erabiltzen 

dute. Dena den, kontuan izan behar dugu VBAren bidez sortutako programak handiak eta exekutatzeko 

motel samarrak direla; beraz, ez dugu pentsatu behar lengoaia hori aproposena denik edozein aplikazio 

egiteko. Bereziki erabilgarria da programa txikiak egiteko, eta programa horien erantzuna denbora 

errealean jaso behar ez dugunean ere bai. 

 

Makroa VBz egindako programa bat da, eta beraren zeregina lana arintzea da. Eginbeharra askotan 

errepikatu behar dugunean edo eginbehar hori saguaz klik asko eta asko eginez aurrera eraman behar 

dugunean, makroak lana arindu eta ahalbideratzen digu klik bakar baten bidez egitea. 

 

Erabiltzaileak berak sor dezake makroa; baina EXCELek berak ere sor ditzake Tresnak/Makroa/Grabatu 

makro berria aukera baliatuta. Gero, erabiltzaileak nahi duen erara molda ditzake, betiere VBA erabiliz. 

 

Atal hau ulertzeko, aldez aurretik jakin behar dugu, nahiz eta erraza izan, zer den VB, lagungarri 

izango dugulako ikusiko ditugun funtzioak hobeto ulertzeko. Dena den, VB eta VBA errazak dira erabil-

tzen eta ikasten. Beraz, ziur gaude ez dugula arazo handirik izango aurrera jarraitzeko. 

 

 

5.1 Nola grabatu makroa 
 

Makroa grabatzeko, EXCELeko liburu berri bat irekiko dugu, Lehen Makroa izenekoa. Gero, 

Tresnak/Makroa  menuan sartu, Grabatu makro berria aukera hautatu eta leiho hau ikusiko dugu: 

 



Informatika Sistemen Administrazioa 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

56 

 
80. irudia. 

 

Leiho horretan, honako datu hauek zehaztu behar ditugu: 

 

Makroaren izena Grabatutako makroari zer izen emango diogun. Komeni da izen hori 

adierazgarria izatea, hurrengo batean izena soilik irakurtzean makroak 

zer egiten duen jakiteko. 

 

Laster-tekla Makroa exekutatzeko orduan, menutik egin beharrean tekla bat sakatuta 

egiteko. 

 

Gorde makroa hemen Makroa gordetzeko lekua adieraztean, hiru aukera ditugu: 

 

• Laneko liburu honetan gordetzea 

• Beste liburu batean gordetzea 

• Makroen liburu pertsonalean gordetzea 

 

Azalpena Makroak egiten duenari buruzko azalpentxoa ere idatz dezakegu. 

EXCELek berak jarriko ditu data eta erabiltzailearen izena. 

 

 

Formatua izango da Makroaren izena. Laster-tekla Ctrl+ f izatea nahi badugu, f letra xeheaz jarriko 

dugu; baina F letra larriaz jartzen badugu, Ctrl+Mayus+F agertuko da, eta horrek adieraziko digu makroa 

exekutatzeko tekla horiek hirurak batera sakatu beharko ditugula: Control, letra larria jartzeko tekla (↑) 

eta F. Guk Ctrl+F jarriko dugu.  

 

Azkenik, makroa lanean ari garen liburuan gorde eta azalpenetan labur-labur azalduko dugu zer 

egiten duen makroak. 

 

Datu horiek guztiak idatzi eta gero, Ados sakatuko dugu, eta hortik aurrera egiten dugun guztia 

grabatuko du EXCELek. 
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Grabatzean, kontuan izan behar dugu tekleatutako eragiketen emaitza grabatzen duela, eta ez 

tekleatutakoa bera. Horrela, sagua hara eta hona mugitzen dugunean komando bat bilatzeko, mugi-

mendu horiek guztiak ez ditu grabatuko. Bai, ordea, komandoa aurkitzen dugunean eta dagokion menua 

edo tekla sakatzen dugunean lortzen dugun emaitza. 

 

Gure lehenengo makroan, formatu berezia emango diogu gelaxka bati; beraz, edozein gelaxkaren 

gainean jarri eta gelaxkaren formatua aldatuko dugu. Adibidez, Letra-tipoa lodia eta etzana izango da, 

eta Ereduan kolore berdea jarriko dugu: 

 

 
81. irudia. 

 

Halaber, tresna-barran agertzen diren ikonoen bidez ezar dezakegu formatua. 

 

Formatuko datuak idatzi ostean —menuen bidez edo ikonoen bidez—, Ados sakatu eta Kaixo ida-

tziko dugu gelaxka gainean. Ondoren, Return tekla sakatu eta makroa geldiarazi behar dugu. Horre-

tarako, Tresnak/Makroa/Gelditu grabazioa aukeratuko dugu, edo tresna-barran agertzen den irudian 

 egingo dugu klik. Jadanik sortu dugu gure lehenengo makroa. 

 

 

5.2 Makroa aldatzea 
 

Behin makroa grabatu eta gero, beti ikusi ahal izango dugu nola gelditu den; eta komeni bazaigu, haren 

instrukzioak aldatu ahal izango ditugu. Ikusi nahi badugu nola sortzen duen sistemak guk grabatutako 

makroaren programazioa, Tresnak/Makroa/Makroak menuan sartu eta honako pantaila hau bistaratuko dugu:  
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82. irudia. 

 

 

Makroaren izena jartzen duen lekuan, liburuan gordetako makro guztien izenak agertuko dira. Guk 

geuk bakarra dugu. Beraz, guk Formatua izenekoa aukeratu eta  Editatu tekla sakatuko dugu.  

 

Agertzen den leihoa VBko editorea da, eta eskuinaldean gure makroaren programazioa ikusiko dugu: 

 

 

 
 

83. irudia. 
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Ikusten dugunez, VBrekin egindako funtzio bat baino ez da, eta honako instrukzio hauek ditu: 

 

Selection.Font.Bold=True Aukeratutakoa letra lodian idazten du 

Selection.Font.Italic=True Aukeratutakoa letra etzanean idazten du 

With Selection.Interior Aukeratutako gelaxkaren barruan egingo dituen 

eragiketak 

.ColorIndex=4 

.Pattern=xlSolid 
Kolore berdea jartzen du 

ActiveCell.FormulaR1C1=”Kaixo” Aukeratutako gelan Kaixo idazten du 

Range(“C4”).Select Return sakatu ostean, C3 gelaxkan aritu garenez 

gero, C4ra pasatuko gara. Lerro hau ez da 

beharrezkoa. 

 

Makroa, VBko programa denez gero, editatu eta aldatu egin dezakegu nahi bezala. 

 

Makroa hobetzeko, beti Kaixo idatzi barik, erabiltzaileari galdetuko diogu zein izen duen. Horreta-

rako, VBko editorean jarri eta honako pauso hauek emango ditugu: 

 

1. Lehenik eta behin, gure makroaren kopia bat egingo dugu; horretarako: 

  

• Funtzio osoa hautatuko dugu 

• Ctrl+C sakatuko dugu 

• Funtzioaren ostean jarriko gara 

• Ctrl+V sakatuko dugu 

 

2. Kopia aldatu egingo dugu, eta honelakoa izango da: 

 

 
84. irudia. 
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Ikus dezakegun moduan, izena aldatu diogu. Orain FormatuaBis deitzen da, eta  azken bi 

instrukzioak ezabatu eta haien ordez beste bat jarri dugu. Instrukzio berriak erabiltzaileari zein 

izen duen galdetzen dio, eta gauden gelaxkan kopiatuko du erabiltzaileak idazten duena. 

 

 

5.3 Makroa exekutatzea 
 

Proba dezagun gure makroa nola dabilen. VBko editoretik irten eta EXCELera itzuliko gara. Horre-

tarako ikonoa dago VBko editorean, EXCELen ikurra duena. 

 

Behin EXCELen gaudela, Tresnak/Makroa/Makroak menuan sartu, eta gure orrian sortu ditugun 

makroen izenak agertuko zaizkigu. FormatuaBis aukeratu, eta Exekutatu botoia sakatuko dugu. Leiho 

hau agertuko zaigu: 

 

 
85. irudia. 

 

Gure izena idatziko dugu, eta  Aceptar sakatu ondoren, lehen erabili dugun gelaxka berdez jarri, eta 

bertan gure izena idatziko du. 

 

Probatu dezakegu gelaxka baten gainean jarri eta Ctrl+F sakatzean zer gertatzen den: Formatua 

makroa exekutatu eta Kaixo idatziko du berdez koloreztatutako gelaxkan. 

 

Behin makroak sortuz gero, nahi beste bider exekutatu ahal izango ditugu, eta nahi dugun gelaxkan 

kokatu ere bai. 

 

 

5.4 Nola bistaratu makroen ikonoak 
 

Aurreko ataletan, menuko osagaietan aukeratu dugu makroak erabiliz zein eragiketa egin. Baina 

aukera dugu, halaber, eragiketa horiek egiteko ikonotxoak eskuragarri izateko tresna-barran. Horreta-

rako, pauso hauek eman behar ditugu: 

 

1. Tresnak/Pertsonalizatu menuan sartuko gara. 

2. Komandoak karpeta aukeratu, eta leiho hau ikusiko dugu: 
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86. irudia. 

 

3. Kategoriak arloan, Tresnak aukeratuko dugu. 

4. Komandoak agertzen diren aldean, Makroak bilatu, saguarekin hartu eta tresna- barrara eramango 

dugu kokatu nahi dugun lekura. 

5. Segidan, Grabatu makro berria aukeratu, eta aurreko pausoan bezala egingo dugu. 

6. Ondoren, Segurtasuna aukeratu eta prozesu bera egingo dugu. 

7. Azkenik, tresna-barran makroetarako hiru ikono berri izango ditugu ikusgai. 

 

 
87. irudia. 

 

Tresna-barrako lehenengo lerroan agertzen diren azken hiru ikonoak txertatu ditugu: 

  Exekutatu makroa 

  Grabatu makroa 

 Segurtasuna... 

 

Horiez gain, badaude beste bi laster-tekla makroetarako: 

 

1. Lanean ari garen liburuan kokatutako makroak ikusteko: Alt+F8 

2. VBko editorera zuzen-zuzen  joateko: Alt+F11 
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5.5 Makroen segurtasuna 
 

Badakigu makroak VB lengoaian egindako programak direla, eta EXCELen irekitzen ditugun liburuek 

makroak eduki ditzaketela. Makro horiek exekutatzen ditugunean, birusak ekar diezazkigukete eta gure 

sistema eragilea hondatu. Hori saihesteko, badaude hainbat aukera: birusen aurkako softwarea insta-

latzea, ez onartzea makro bat bera ere, sinatutako makroak edo kokaleku zehatz batzuetakoak bakarrik 

onartzea eta abar. 

 

Bestalde, beti komeni da birusen aurkako softwarea instalatzea, eta ez du zer ikusirik makroen 

gainean hartuko dugun erabakiarekin. Birusen aurkako softwarea sistema eragilean instalatuko dugu, 

eta makroei buruzko konfigurazioa, berriz, EXCELen.  

   

Makroen segurtasuna konfiguratzeko EXCELen, Segurtasuna jartzen duen ikonoa sakatuko dugu, 

eta honako leiho hau bistaratuko dugu: 

 

 
88. irudia. 

 

Leiho horretan hainbat segurtasun-maila ageri dira: 

 

Oso handia Kokaleku fidagarrietan instalatutako makroak baino ez ditugu onartuko 

exekutatzeko. Beste makro guztiak baztertu egingo ditugu. 

 
Handia Iturburu fidagarriko makro sinatuak baino ez ditugu exekutatuko. 
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Tartekoa EXCELek ohar baten bidez esango digu liburuak makroak dituela, eta galdetuko 

digu makroak exekutatu nahi ditugun ala ez. Erabiltzaileak erabakiko du une 

bakoitzean zer egin. 

 
Txikia Ez du oharrik bistaratuko eta ez dugu inolako segurtasunik izango makroak 

exekutatzean. Erabiltzaileak ez du jakingo ireki duen liburuak makroak dituen ala 

ez. Oso arriskutsua da hori eta, beraz, ez da batere komenigarria. 

 

Sinatutako makroak sinadura elektronikoa du, alegia, makroa sinatzen duenak berak programatu 

duela eta harrezkero ez dela aldatu ziurtatzen duen sinadura. Sinadura elektronikoa edo digitala ziur-

tagiri digitalaren bitartez sortuko dugu. Ziurtagiri digitala erakunde ofizial batetik lor dezakegu, edo guk 

geuk sortu.  

 

Dena den, EXCELen konfigura dezakegu zein diren gure ustez sinadura seguruak eta, beraz, 

sinadura horiek dituzten makroak baino ez ditugu onartuko baldin eta segurtasun Handia erabiltzen ari 

bagara. 

 

Segurtasuna Oso handia edo Handia denean, irekitzen dugun liburua sinatuta ez badago edo horko 

sinadura onartutakoen zerrendan ez badago, EXCELek oharra bistaraziko digu esateko ezin duela 

liburua ireki ez delako segurua, eta, ireki nahi badugu, segurtasun-maila aldatu beharko dugula. 

 

 
89. irudia. 

 

Makroak dituen edozein liburu irekitzeko, segurtasun-mailak Tartekoa izan behar du. Horrela jakingo 

dugu liburuak makroak dituela, EXCELek segurtasun-abisua bistaratzen duelako horretaz ohartarazteko. 

Baina guk geuk erabakiko dugu kasuan-kasuan makro horiek  onartu ditugun ala ez. EXCELek honelako 

segurtasun-abisua bistaratzen du: 
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90. irudia. 

 

Makro bat bera ere ez onartzeko aukera dugu. Horretarako, segurtasun-mailan Oso handia auke-

ratuko dugu, eta Argitaratzaile fidagarriak jartzen duen lekuan Fidatu instalatutako osagarri eta txantiloi 

guztiez aukera kenduko dugu. 

 

 
91. irudia. 

 

Honela ez dugu onartuko makrodun libururik EXCELen. 
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5.6 Makroa ikono bidez exekutatzea 
 

Aztertu dugu nola exekutatu makroa teklak sakatuta; orain, aldiz, ikusiko dugu nola exekutatu tresna-

barran jarritako ikonoa sakatuta. 

 

Pauso hauek eman behar ditugu: 

 Tresnak/Pertsonalizatu menuan sartuko gara 

 Komandoak hautatuko dugu 

 Ezkerraldeko zutabean, Kategoriak jartzen duen lekuan,  Makroak aukera hautatuko dugu 

 Eskuinaldeko zutabean, Komandoak jartzen duen lekuan, Menu-elementu pertsonalizatua 

hartu eta tresna-barrara arrastatuko dugu. Nahi dugun lekuan jarriko dugu 

 

 
92. irudia. 

 

 Arrastatu dugun  Menu-elementu pertsonalizatua karratutxo batez inguratuta agertuko zaigu 

tresna-barran. Hautatu eta izena aldatuko diogu saguaren eskuinaldeko botoia sakatutakoan 

agertzen den menua baliatuta. Izen berria Zure Izena jarriko diogu.  

 Menu berberean, Aldatu botoiko irudia aukeratuko dugu, eta agertzen den leihoan nahi 

dugun ikonoa hautatuko dugu; adibidez, lehenengo aurpegitxoa. 
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93. irudia. 

 

 Itxi sakatu, eta tresna-barran jarrita izango dugu makroa exekutatzen duen ikonoa. 

 

 
94. irudia. 

 

 Aurpegitxoa lehenengoz sakatzen dugunean, EXCElek ez du jakingo zein makro exekutatu 

behar duen.  Makroa aukeratzeko, honako leiho hau dugu: 
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95. irudia. 

 

 Nahi dugun makroa hautatu eta gero, Ados sakatuko dugu. Hemendik aurrera, erabilgarri 

dugu tresna-barran jarri dugun ikonoa. 

 

Jarri berri dugun ikonoa kendu nahi izanez gero, pauso hauek eman beharko ditugu: 

 Tresnak/Pertsonalizatu menura joango gara. 

 Berrantolatu komandoak botoia sakatuko dugu. 

 Ikonoa jarri dugun tresna-barra aukeratuko dugu, gure adibidean, Formatua. 

 Kontrolak jartzen duen zutabean, guk jarri berri dugun ikonoa aukeratuko dugu, aurpegitxo 

horia duena. 

 Aukeratu, eta Ezabatu botoia sakatuko dugu. 

 Itxi  botoia sakatuko dugu hurrengo bi pantailetan. 
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Leiho honetan ikus dezakegu hori guztia: 

 

 
96. irudia. 

 

 

5.7 Amaierakoak 
 

Apunte hauetan makroei buruzko adibide txiki batzuk baino ez ditugu ikusi, eta ez dugu betarik izan 

zehatz-mehatz aztertzeko. Dena den, ez dugu hemen ikusitakoaz bakarrik jabetu behar. Makroak graba-

tzeak aukera ugari ematen ditu, eta bereziki aukera horiei erreparatu beharko diegu. 

 

Kontuan izan VB erabiltzen jakinez gero hainbat programa sor ditzakegula, betiere gure jakinduria 

eta trebezia muga izango ditugula. Baina ez ahaztu VB jakin gabe ere aukera dugula makroak automa-

tikoki grabatzeko eta behar ditugunetan erabiltzeko. 

 

Makroak grabatzean EXCELek erabiltzen dituen hainbat funtzio ikas ditzakegu, baita VBko progra-

mazioari buruzko hainbat kontu ere. Beraz, erabil itzazu makroak eginbeharrak errazte aldera.  
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