
Innføringskurs i PcGive våren 2004 
 

1. Intro 
a. Pakka består av brukergrensesnittsprogrammet GiveWin og diverse moduler. Vi skal bare bruke 

modulen PcGive. Start GiveWin ved å gå inn på Start-meny->Programmer->GiveWin2->Give 
Win (bat-fil) 

b. Hjelpesystemet. GiveWin/Help/help topics. Gjør et søk på “functions” 
2. Lese inn data 

a. PcGive-format: Hver datafiler har to filer, en med endelsen .in7, en med endelsen .bn7. Når du 
lagrer ei fil, oppretter GiveWin begge. For å åpne et datasett, trenger vi begge. For å åpne et 
datasett bruker vi File->Open (eller trykker på mappe-ikonet). Åpne ”c:\Program 
Files\GiveWin\data.in7”. Finn vinduet med dataene og se på variabelverdiene. På samme måte 
kan vi åpne filer fra Excel eller Stata. 

b. Skrive inn data selv: Velg File->New, så Database. Velg Quarterly, fra 2000 (1) til 2001 (4). 
Ikke bry deg om advarselen. Du får opp et tomt regneark. Dobbeltklikk toppen av den første 
kolonna for å gi den et navn. I Variable name, skriv ”x”. Kall den neste kolonna for ”y”. Arket 
blir fylt med ”missing” siden vi ikke har noen data. Gå til en missing, dobbeltklikk eller trykk 
enter for å legge inn data. Tast inn dataene under og lagre dem på hjemmeområdet ditt. 

 X Y 
2000(1) 2 2 
2000(2) 5 5 
2000(3) 6 6 
2000(4) 8 3 
2001(1) 1 8 
2001(2) 9 5 
2001(3) 7 5 
2001(4) 4 6 

c. Hente data fra nettet: Finn SSBs oversikt over konsumprisindeksen på 
http://www.ssb.no/emner/08/02/10/nos_c680/tab/t-2.html. Vi kan klippe og lime inn i GiveWin 
hvis vi har pene data, men her må vi først rydde litt. Det er enklere å gjøre i Excel. Start Excel, 
merk dataene fra SSB, kopier, og lim inn i Excel. Vi skal bare se på årsgjennomsnitt, så vi kan 
først slette alle kolonner med månedlige data. Slett så mellomrom. Sørg for at cellene med 
indekstallene leses som tall og ikke bokstaver av Excel. Lagre fila på hjemmeområdet ditt (for 
eksempel som KPI.xls). Gå tilbake til GiveWin, og hent inn dataene. Sjekk at de ser ut som de 
du hadde i Excel. 

3. Transformere data og lage nye variabler 
a. For å transformere variabler bruker vi kalkulatoren, enden via Tools->Calculator, eller via 

kalkulator-ikonet. Lag først en variabel LKPI som inneholder logaritmen av KPI: Velg 
funksjonen log, og erstatt ”VAR” men variabelen KPI. Trykk = og gi variabelen ett navn. 

b. Mer interessant enn KPI er inflasjonsraten. Den er definert som KPI i dag minus KPI siste år delt 
på KPI siste år. Lag en variabel Infl hvor du beregner årlig inflasjon. For å få differansen bruker 
vi funksjonen diff, for siste års verdi bruker vi funksjonen lag. Det går også an å approksimere 
inflasjonsraten ved differanse i logaritmer. Lag en variabel Infl2 hvor du bruker denne 
alternative metoden. 

4. Vise data grafisk 
a. Ulike grafer lager vi med Tools->Graphics eller ved å trykke på grafikk-ikonet. Lag 

tidsserieplott for Infl (dobbeltklikk Infl, velg så Actual values plott).. Kommenter. Hva vil du si 
er den langsiktige utviklinga til inflasjonen over perioden vi ser på? 



b. Vi skal også lage et histogram over inflasjonen de siste 80 årene. Velg Infl og trykk ”Next: 
choose graph” for å velg graftype. Velg ”Estimated density and histogram”. Kommenter. Ser det 
ut som inflasjonen har vært normalfordelt? 

c. Lag et spredningsdiagram (scatterplot) med Infl mot Infl2. Er det stor forskjell? 
d. Kopier figurene fra GiveWin og lim inn i Word. Du må her bruke Edit->Copy funksjonen og 

ikke markere figurene i GiveWin.  
5. Analysere data 1: Deskriptiv statistikk 

a. Deskriptiv statistikk (gjennomsnitt og standardavvik) lager vi enklest i PcGive. Vi må da starte 
PcGive-modulen. Det gjør vi ved å velge Modules->Start PcGive. PcGive popper opp i et nytt 
lite vindu. For å fortelle PcGive at vi vil drive med deskriptiv statistikk velger vi Package-
>Descriptive statistics.  

b. Gå til GiveWin, og lukk alle datavinduer. Åpne data.in7 (som i 2a). Gå til PcGive, og trykk 
”formuler”-ikonet. Velg alle variablene, og trykk ok til du får fram resultatene. 

c. Gjenta eksersisen under b) der du bruker ”select sample” funksjonen til å velge ut årene 
henholdsvis før og etter 1973. Er det forskjell i gjennomsnitt og standardavvik i disse to 
periodene?   

6. Analysere data 2: Snuse på regresjon 
a. PcGive kan også gjøre mer interessante ting. Vi skal estimere en enkel konsumfunksjon hvor 

C=C0+cY. Velg pakka ”Econometric modelling”. Formuler modell: Dobbeltklikk først CONS 
for å fortelle at du vil ha den som avhengig variabel. Dobbeltklikk så INC for å fortelle at det er 
forklaringsvariabelen. Ok deg gjennom. 

7. Ekstraoppgave: Lag en ny database med hundre observasjoner. Lag en variabel X som er uniformt 
fordelt på [0,1] (bruk funksjonen ranu()) og en variabel e som er standard normalfordelt (bruk 
funksjonen rann()) ved hjelp av kalkulatoren. Lag så en variabel Y=2+3*X+e. Bruk PcGive til å 
regressere Y på X. Hvordan stemmer resultatet med hva du forventet? 

 


