Guies de les Biblioteques

CERCA +100
Àmbit temàtic: demografia, economia i habitatge
Contingut: dades estadístiques sobre població (demografia, migracions, característiques econòmiques,
relació amb l'habitatge) i habitatges (llars, edificis, equipaments i persones) del Cens de Població 1991.
Cobertura cronològica: cens de 1991
Cobertura geogràfica: Espanya fins a escala de poblacions a partir de 100 habitants (seccions i districtes
censals, entitats de població, municipis, comarques, províncies i
comunitats autònomes)
Llengua de treball: castellà
Publicació: Instituto Nacional de Estadística
Actualització: irregular
Suport: CD-ROM
Accés: Unitat d’Estadístiques (planta 0)

1. Com s’ha de fer una consulta
1.1. Ajuda per pantalla
Podeu demanar ajuda en qualsevol moment de la cerca prement
l'opció <?> del menú superior.

, prement <F1> o bé també anant a

1.2. Menú de comandes disponibles
A la part superior de la pantalla sempre apareix la barra de menú amb les opcions disponibles en cada
moment, però també podeu utilitzar les barres d'eines amb icones. Les barres d'eines són diferents segons
la ubicació: si us trobeu al diagrama inicial, al full de tabulació o bé a la finestra de gràfic.
1.3. Iniciar una consulta
El primer que apareix en engegar el programa és la caràtula. Prement-hi a sobre apareix un altre gràfic,
aquesta vegada amb l'organització del territori. Aquí podeu escollir entre fer la cerca per la via administrativa
o a través del nomenclàtor (de fet no hi ha cap diferència).
Un cop allà cal triar la divisió territorial (província) d'interès, i ja seleccionada triareu un tema dels 13 que hi
ha, agrupats en quatre supercategories: Personas, Viviendas, Hogares i Las personas según su
vivienda y hogar. Cada tema remet a una sèrie de subapartats que representen concrecions en el tema
principal. Una vegada escollit un d'aquests subapartats només cal esperar que el sistema generi la taula.
1.4. Visualització dels resultats
Les dades es visualitzen de forma predeterminada en format de taula, amb tres eixos fonamentals: Y, X i 0
que es poden intercanviar entre ells:

Per intercanviar les dimensions es poden arrosegar o també podem, fer servir la icona
els eixos X i Y.

per intercanviar

Qualsevol canvi en l’organització o contingut dels eixos ens obliga a tabular de nou per obtenir els resultats.
Les cel·les de la taula s’enfosqueixen i a la dreta d'aquestes apareixen una sèrie d'icones petites:
Permet crear una nova taula amb els canvis fets.
Desfà els canvis i deixa les dades com estan.
També podeu incloure més files i columnes a la vostra taula amb fórmules. En aquest cas escolliu l'opció
Insertar, i després afegir una fila o una columna. Per continuar heu d'escriure una fórmula fent servir els
camps i les diverses operacions matemàtiques (per exemple: podeu fer que us creï una nova columna amb
la suma dels valors de dues columnes anteriors especificant el nom del primer camp, prement el signe de
sumar, i especificant el segon camp).
Una altra opció és la de filtrar les dades. Prement sobre la icona
apareix un quadre que demana
confirmació per crear un nou filtre (si no l'heu fet abans). Tot seguit apareix un nou quadre de diàleg amb
dues columnes: una de camps visibles i una altra de camps ocults. Podeu passar els camps que vulgueu
d'una columna a una altra fins a deixar a la columna de l'esquerra només aquells camps que voleu veure.
Això es pot fer amb columnes i també amb fileres.
1.5. Enregistrament dels resultats
La manera més rapida i senzilla d'exportar les dades que s'estan visualitzant en format taula és triar l'opció
<ARCHIVO> i <GUARDAR COMO> des del menú superior. El format d'exportació és XLS (EXCEL).

1.6. Finalitzar
Per finalitzar la consulta i sortir del programa cal triar l'opció <SALIR> del menú superior <ARCHIVO>.

2. Prestacions avançades
Altres utilitats del sistema són la creació i l'exportació de gràfics i mapes, així com la creació de taules i
vistes personalitzades diferents de les que el programa dóna per defecte. Per portar a terme aquestes
funcions podeu consultar l'ajuda del programa.

3. Icones i funcions generals
Existeixen tres barres d'eines diferents segons on us trobeu: a la pantalla inicial -la del diagrama-, pantalla
de tabulació o del gràfic. De tota manera, hi ha una sèrie d'icones que són comunes:
Obrir, permet iniciar la consulta. Equival a <ABRIR> del menú <ARCHIVO>
Copiar el que s'està visualitzant (contingut del full de tabulació, gràfic o diagrama) a la carpeta del
portafoli. Equival a <COPIAR> del menú <EDICIÓN>
Imprimir. Equival a <IMPRIMIR> del menú <ARCHIVO>
Ajuda general del programa. Equival a <CONTENIDO> del menú <AJUDA>

Des de la pantalla de diagrama i cerca hi ha les següents opcions:
Ajustar la mida de la finestra. Equival a <AJUSTAR TAMAÑO> del menú <VENTANA>
Tornar enrera, tornar al diagrama anterior. Equival a <ANTERIOR> del menú <DIAGRAMA>
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Des de la pantalla de la taula tenim també:
Personalitzar la taula. Equival a <PERSONALIZAR> del menú <HOJA DE TABULACIÓN>
Invertir els eixos X i Y. Equival a <INTERCAMBIAR EJES> del menú <HOJA DE TABULACIÓN>
Fer un gràfic de barres a partir de les dades visualitzades. Equival a <NUEVO GRÁFICO> del menú
<ARCHIVO>
Finalment des de la pantalla de gràfic també trobem:

Mode informació per conèixer la definició de cada variable. Equival a <CONSULTAR
DEFINICIÓN DE NODOS> del menú <HOJA DE TABULACIÓN>
Zoom d'augment i disminució de l'escala del gràfic. Equival a <ZOOM> del menú
<VER>
Personalitzar el gràfic. Equival <PERSONALIZACIÓN DEL GRÁFICO> del menú
<GRÁFICO>
Triar entre diversos tipus de gràfic: barres 2D, barres 3D, pastís 2D i pastís 3D. Es pot
fer la tria també des del menú superior <GRÁFICO>
Fer un mapa. Equival a <MAPA> del menú <GRÁFICO>
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