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Sarrera 
Eskuliburu honen helburua da Hauteskunde Emaitzen Artxiboko web-zerbitzua, 
aurrerantzean ARE, erabiltzen laguntzea. AREk Euskadi mailan emaitzak izan dituzten 
hauteskundeei eta erreferendumei buruzko informazioa ematen du, xehetasun maila 
ezberdinekin.  Ez ditu jasotzen udalerria baino eremu txikiagoko lurralde-erakundeei 
dagozkien hauteskundeak.  

Definizio garrantzitsuak 

Jarlekua.- Parlamentuaren ganberetako batean politikari batek betetzen duen 
eserlekua. 

Hautesbarrutia.-  Jarlekuak banatzeko irizpidetzat hartzen den lurralde-azpibanaketa 
(parlamentariak, zinegotziak, etab.). Hauteskunde-motaren arabera, azpibanaketa hori 
desberdina da (hala nola; estatua, lurralde historikoa edo probintzia, eskualdea edo 
udalerria). 

Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren errolda (CERA).- Hautesle horiek dagokien 
udalerriko erroldan inskribatuta daude, eta lurralde historiko edo probintzia 
bakoitzerako zenbatzen dira. Horiek ezin dute hauteskunde guztietan bozkatu, bakarrik 
Eusko Legebiltzar, Kongresu eta Senatu eta Europar hauteskundeetan bozkatzeko 
eskubidea daukate. 

Ohiko galderak 

Zer egin dezaket? 

 Ikusi boto eta jarlekuen emaitzak: HAUTESKUNDEETAKO EMAITZAK. 

 Ikusi hautetsiak: HAUTETSIAK. 

 Hauteskundeetako emaitzak alderatzea: KONPARAZIO-AZTERKETA. 

 Ikusi alderdi politikoek lortutako emaitzen hazkundea edo jaitsiera, bi 
hauteskunde aukeratuta: GEHIKUNTZAK. 

 Hauteskunde batean aurkezten diren alderdi politikoak zerrendatzea: 
ALDERDIAK. 

 Alderdi politiko bat aurkeztu den hauteskunde guztiak zerrendatzea: 
ALDERDIEN PARTEHARTZEA. 

 Mapetan emaitzak adieraztea: MAPAK. 

 Jarlekuen banaketaren simulazioak egitea, lortutako emaitzen arabera: 
D’HONDT ARAUA. 

 Erabiltzaileak sortutako alderdi politiko talde bati dagozkion emaitzak ikusi: 
BATERAKETAK (ALDERDIAK). 

 Erabiltzaileak sortutako eremu geografiko berri bati dagozkion emaitzak ikusi: 
BATERAKETAK (GEOGRAFIA-EREMUA). 

 Ikusi hauteskunde prozesu baten data esanguratsuak: EGINDAKO 
HAUTESKUNDEAK. 

Zer formatutan lor ditzaket datuak? 

 Web. 

 Acrobat PDF fitxategia. 
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 Microsoft Excel kalkulu-orria. 

 CSV testu-fitxategia. 

Xehetasun-maila ezberdina duten emaitzak lor ditzaket? 

Bai, erregistratutako hauteskunde guztietarako xehetasun-maila hauek daude: 

 HAUTESBARRUTIA (Euskadi, lurralde historikoa edo probintzia). 

 ESKUALDEA (Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako hautesbarrutia da). 

 UDALERRIA (Udal-hauteskundeetarako hautesbarrutia da). 

 ERROLDA-BARRUTIA. 

 AUZOA (Gaur egun, hiru hiriburuetarako baino ez dago eskuragarri). 

 ATALA. 

 MAHAIA. 

Nire analisiak egiteko datuak deskarga ditzaket? 

Bai, bai datu osoak, bai partzialak, Microsoft Excel fitxategien edo CSV testuaren 
bidez. 

Funtzio aurreratuak 

Jarlekuak banatzeko simulazioak egin ditzaket? 

Bai, jarlekuen banaketa egiteko D 'Hondt araua erabiltzen da, indarrean dagoen 
hauteskunde-legedian ezarritakoa.  

Analisi konplexuak egin ditzaket? 

Bai. Aplikazioa erabilita analisi konplexu batzuk egin daitezke, hala nola, alderdi 
politikoen taldeak egitea (alderdien bateraketak), haien datuak batuta aurkezteko. 
Eremu geografikoen multzoak ere egin daitezke (bateraketa geografikoak), eremu 
horietarako datuak batuta aurkezteko. Horrela, aurreko ezaugarriak konbinatuz galdera 
konplexuak erantzun daitezke, adibidez:  

“Zein izan da Bilboko itsasadarraren ezkerraldean versus eskuinaldean alderdi politiko 
nazionalisten bilakaera nazionalistak ez direnen aurrean ?” 

Erabiltzaileak talde batean defini ditzake nazionalistatzat jotzen dituen alderdi 
politikoak, eta beste talde batean nazionalistatzat jotzen ez dituenak. Bestalde, 
ezkerraldeko udalerriak bateraketa geografiko batean bil ditzake, eta eskuinaldekoak 
beste batean. Hori egin ondoren, “Konparazio-azterketa” funtzioa erabil dezake, eta 
aurretik definitutako bateraketak erabili. Aplikazioak galdera horri erantzuteko taulak 
eta grafikoak aurkeztuko ditu. 

Oinarrizko funtzionamendua 

Menua 

Funtzio baten barruan gaudenean (hauteskundeetako emaitzak, konparazio-azterketa, 

etab.), gainerako funtzioak eskuragarri daude orriaren goi-ezker aldean dagoen  
botoian sakatuta. 



 

4 
 

Hauteskundeetako emaitzak hautatzea 

Menuaren “Hauteskundeetako 
emaitzak” aukeran sartzen bagara, 
pantailaren goiko aldean, "Bilaketa" 
fitxa aurkituko dugu. Horrek emaitzak 
mugatzeko balio du eta  hurrengo 
aukerak ematen dizkigu: 

 Hauteskundea hautatzea 
prozesu horri dagozkion datuak lortzeko. 

 ”Oinarrizko datuak” atalean eremu geografikoa hautatuko dugu (lurralde 
historikoa, eskualdea, udalerria). Aipatutako hautaketak baldintzatzen du 
“Xehetasun-maila” atalean agertuko zaizkigun aukerak. 

Ikusten baduzu “Xehetasun-maila” goitibeherako menuan ez dela agertzen zuk nahi 
duzun  xehetasun-maila (adibidez, mahaia), hautatu "Oinarrizko datuak" atalean 
hurrengo aukera. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi  “Oinarrizko datuak. 
Zergatik funtzionatzen du honela?”. 

 
Hurrengo taulan, nahi diren emaitzak lortzeko egin beharreko aukeraketak ikus 
daitezke: 

Aukeratzen dudanean... 
(Oinarrizko datuak) 

Ikus dezaket 
(Xehetasun-maila) 

HAUTESBARRUTIA 
(Hautesbarruti bakoitzerako egindako 

zenbaketa-datuak) 

 Euskadi 

 Lurralde historikoa 

UDALERRIA 
(Udalerri bakoitzerako egindako  

zenbaketa-datuak) 

 Euskadi 

 Lurralde historikoa 

 Eskualdea 

 Udalerria 

MAHAIA 
(Mahai bakoitzerako egindako zenbaketa- 

datuak) 

 Euskadi 

 Lurralde historikoa 

 Eskualdea 

 Udalerria 

 Errolda-barrutia 

 Auzoa 

 Atala 

 Mahaia 
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"Xehetasun-maila" zehaztu ondoren, "Geografia-eremua" fitxan eremu geografiko 
zehatzak hauta daitezke. 

Eremu geografiko jakin bat hauta daiteke eskuragarri dagoen edozein datu- hautapen-
eremuetan, edo hutsik utzi (hiru puntuak · · ·). Kasu horretan, maila horretako eremu 
geografiko guztiak banan-banan aurkeztuko dira. 

"Geografia-eremua" fitxako hautapen-atalak aktibatuta edo desaktibatuta agertuko dira 
"Xehetasun-maila"n aukeratutakoaren arabera. Adibidez, "Xehetasun-maila" hautapen-
eremuan "Mahaia" aukera hautatu ez baduzu, ez da aktibatuta egongo mahaien 
hautapen-eremua. Beraz, ezin izango duzu mahai zehatz bat aukeratu. 

 

 

Adibidea: "Geografia-eremua" fitxan eremu guztiak mugatu gabe uztean (hau da, hiru 
puntuak uzten ditugunean) eta "Oinarrizko datuak" (udalerria) eta "Xehetasun-maila" 
(udalerria) atalei erantzuten dien bilaketa egitean, Euskadiko udalerri guztietako 
emaitzak lortzen ditugu. Pantailan udalerri bakarra bistaratzen da (Abadiño, 
adibidearen arabera). Bi bide ditugu beste udalerri batzuetako emaitzak ikusteko: 

‐ Udalerriaren izenaren ezker-eskuinean agertzen diren datu hautapen-eremuen 
bidez. Udalerriak alfabetikoki ordenatuta agertzen dira.  
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o  Lehen erregistrora joateko hautatzailea 

o  Azken erregistrora joateko hautatzailea 

o  Aurreko erregistrora joateko hautatzailea 

o  Hurrengo erregistrora joateko hautatzailea 

‐  Udalerriaren izenaren ondoan agertzen den geziaren bidez, alfabetikoki 
ordenatutako udalerrien zerrenda zabaltzen duena. 

 

Adibide honetan adierazitakoa aplikagarria da baita gainerako xehetasun-mailetan ere. 
Baina, kontuan hartu zenbakidun aukerek (barrutia, atala eta mahaia) goranzko 
hurrenkera jarraituko dutela. 

 

AURRERATUA. Oinarrizko datuak. 

Zeri erantzuten diote "Oinarrizko datuak" eskaintzen dituen aukerek? Erakunde 
eskudunek hauteskundeetako emaitzak hiru mailetan (hautesbarrutia, udalerria eta 
mahaia) berrikusten dituzte eta oinarrizko datuetako aukerek hori islatzen dute. Horren 
ondorioz, zenbaketa orokorra egin ondoren, gerta daiteke emaitzen zuzenketak 
goragoko mailetan (adibidez, hautesbarrutian) egitea, eta ez beheragokoetan 
(adibidez, mahaian). Beraz, baliteke maila baten eta beste baten behin betiko emaitzen 
batuketa bat ez etortzea (batez ere antzinako hauteskundeetan). Kontuan izan behar 
da hautesbarrutiko emaitzak jarlekuak esleitzeko erabiltzen direnak direla. Mailak: 

 Hautesbarrutia.- Hauteskunde motak zehazten du. Estatua (Europako 
hauteskundeetan), lurralde historikoa (Eusko Legebiltzarrerako eta 
Kongresurako hauteskundeetan) , eskualdea (Batzar Nagusietako 
hauteskundeetan) edo udalerria (Udal-hauteskundeetan).  

 Udalerria.- Udal-hauteskundeetan, udalerria bera da hautesbarrutia; horregatik, 
"Oinarrizko datuak" atalean udalerria eta mahaia bakarrik agertzen dira.  

 Mahaia.- Hauteskunde-emaitzen berrikuspena egiten den mailarik baxuena da. 

Alderdien aukeraketa 

"Xehetasun-maila" zehaztu ondoren, nahi izanez gero, alderdi politiko zehatzak aukera 
daitezke "Alderdiak" fitxan. Aukeratu ez diren alderdiak "Beste batzuk" gisa baturik eta 
etiketaturik agertuko dira. 
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 Hauteskundeetako Emaitzak funtzioa 

 

 

Besterik adierazi ezean, analisirako adierazitako hauteskundean aldarrikatutako alderdi 
politikoak agertuko dira. Erabiltzaileak "Iragazkia" erabil dezake nahi dituen formazio 
politikoak errazago hautatzeko: 

 Guztiak.-  Alderdi politiko, koalizio, federazio eta hautesle-elkarte guztiak 
hautatzen ditu. 

 Bat ere ez.- Item guztiei hautaketa-marka kentzen die. 

 Alderdia.- Alderdi politiko gisa identifikatutakoak baino ez ditu aurkezten. 

 Elkartea.- Hautesle-elkarteen itemak aurkezten ditu (adibidez, udal-
hauteskundeetako alderdi independenteak). 

 Besterik.- Koalizioei, federazioei eta batasunei dagozkien itemak aurkeztu ditu. 

 BAI/EZ.- Azterketan erreferenduma hautatu denean agertzen den aukera da. 

Bestalde, erabiltzaileak formazio politikoen bateraketak sortu baditu, zerrendaren 
hasieran agertuko dira. 

"Ezkutatu gainerakoak" ezabatu egiten ditu  iragazkian adierazitako aukerari 
erantzuten ez dioten itemak. Hautatu diren formazioen berrikuspena errazteko balio du. 

"Geografia-eremua" eta "Alderdiak" fitxen aukeren bidez bilaketa mugatu ondoren, 

sakatu   eta  iragazketa-aukerei erantzuten dieten emaitzak agertuko 
dira.  

Datu-taula ondo interpretatzeko kontuan izan; “Alderdiak” fitxan aukeratu ez diren 
formazioen emaitzak "Beste batzuk" emaitza-lerroan sartuta daude eta emaitzak batuta 
ikus daitezke.  

Adibidez, iragazkian "Alderdia" hautatu bada, bilaketa egitean alderdi bakoitzari 
erantzuten dioten emaitzak banakatuta agertuko dira. Era berean, eremu geografiko 
zehatzari dagozkion hautesle-elkarteen, koalizioen eta federazioen emaitzak "Beste 
batzuk" emaitza-lerroan batuta aurkituko ditugu.  
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Ikus daitekeenez, alderdi politikoen iragazkiaren "Besterik" aukeraren esanahia ez 
dator bat  bilaketa egin ondoren siglen zutabean agertzen den "Beste batzuk" 
aukeraren esanahiarekin. 

Konparaketa, gehikuntza edo mapa jakin batzuen funtzioa  

 

Besterik adierazi ezean, azterketarako hautatu diren hauteskundeetako formazio 
politikoak agertuko dira. Ez da bestelako formazio politikorik erakutsiko, erabiltzaileak  
egin ditzakeen alderdien bateraketak izan ezik. Bateraketa politiko horiek zerrendaren 
lehen lerroetan aurkeztuko dira. Zerrendako elementu guztiak markatu edo desmarkatu 
daitezke zerrendaren goiko aldean agertzen den adierazlearekin. Ez dago bestelako 
iragazkirik. 

Hauteskundeetako emaitzen funtzioa 
Funtzio hori erabiltzen da hauteskunde jakin batzuei buruzko datu-taulak eta grafikoak 
aurkezteko, betiere erabiltzaileak aukeratzen dituen eremu geografikoei erreparatuta. 
Kontsultatu  geografia-eremua hautatzeko prozedura eta, behar izanez gero,  alderdi 
politikoak  hautatzeko prozedura. 

Emaitzen zehaztasuna hauteskunde-mahaiaren mailaraino hel daiteke, hauteskunde 
mota edozein dela ere. 

Prozedura nahi ditugun emaitzak lortzeko "Xehetasun-maila" eta "Geografia-eremua" 
egokiak aukeratzean datza. “Geografia-eremua"n ez badira aktibatzen interesatzen 
zaizkigun hautapen-eremuak, "Xehetasun-maila" beheragoko maila batera aldatu 
beharko dugu. Kontuan izan barrutiko, ataleko eta mahaiko hautapen-eremuak 
aktibatzeko udalerri jakin bat aukeratu behar dela. 

Datuak taula formatuan aurkeztu ondoren, edozein datu-zutaberen arabera ordenatu 
daitezke ("Logoa" izan ezik). Nola? Goiburuko etiketaren gainean sakatuz. Etiketa 
behin eta berriz sakatuta ordenak buelta ematen du. 
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Datuen taulan saguaren kurtsorea alderdi baten siglen gainean uzten baduzu, 
alderdiaen izen osoa agertuko zaizu. 

1. adibidea: Eusko Legebiltzarrerako 2016ko hauteskundeetako emaitzak lortu nahi ditut lurralde 
historikoen arabera, eta emaitzak jasotzen dituen txostena atera. 

1.   menutik “Hauteskundeetako emaitzak” funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Bilaketa" eremuan, Eusko Legebiltzarreko 2016ko hauteskundeak aukeratuko dugu. 
3. "Xehetasun-maila" atalean, "Lurralde historikoa"  hautatuko dugu. 
4. 4. "Geografia-eremua" atalean, "LH" eremuan, hiru puntuak utziko ditugu (...) Euskadiko 

lurralde historiko guztietako emaitzak lortu nahi baditugu. 
5. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
6. Emaitzen gainean, lurralde historikoaren hautapen-eremua agertuko da, hiru lurralde 

historikoetako edozein hautatu ahal izateko.  
7. Orain PDF (Adobe Acrobat) botoia sakatu dezakegu, eta  emaitzak biltzen dituen txostena 

lortuko dugu, orri bakoitzean eremu geografiko bat aurkezten duena (kasu honetan, lurralde 
historiko bat). 

2. adibidea: 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan Arabako eskualde bakoitzeko  jarlekuen 
banaketa-grafikoa lortu nahi dut. 

1.    menutik “Hauteskundeetako emaitzak” funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Bilaketa" eremuan, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeak aukeratuko dugu. 
3. "Xehetasun-maila" atalean, "Eskualdea" aukera hautatuko dugu. 
4. "Geografia-eremua" atalean, "LH" hautaketa-eremuan, Araba/Álava hautatuko dugu. 
5. "Geografia-eremua" atalean, "Eskualdea" hautaketa-eremuan, hiru puntuak utziko ditugu (...) 

Arabako hauteskunde-eskualde guztietako emaitzak lortu nahi baditugu. 
6. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
7. "Tarta" datu-fitxaren gainean sakatuko dugu grafikoa lortzeko. 
8. “Jarlekuak” aukera sakatu. 
9. Emaitzen gainean eskualdeen hautapen-eremua agertuko da, Arabako edozein eskualde 

hautatzeko aukera ematen duena.  

AURRERATUA 

Datuen esportazioa 
Erabiltzaileak aukeratu dituen datuak, pantailan aurkeztu ondoren, bi formatutara 
esportatu daitezke: CSV (komen bidez bereizitako fitxategia) eta XLS (Microsoft Excel 
orria). XLS fitxategia ikusi ahal izateko, erabiltzaileak Microsoft Excel programa 
instalatuta eduki beharko du.  
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1. adibidea: XLS formatuan lortu nahi ditut 2019ko udal hauteskundeetan Getxoko mahai guztietan 
lortutako emaitzak. 

1. "Bilaketa" eremuan 2019ko udal-hauteskundeak hautatuko dugu. 
2. "Oinarrizko datuak" atalean, mahaia aukeratuko dugu. 
3. "Xehetasun-maila" atalean, "Mahaia" aukera hautatuko dugu 
4. "Geografia-eremua" atalean, "Udalerria" hautaketa-eremuan, Getxo aukeratuko dugu. 
5. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
6. Esportazioa egiteko, XLS botoia sakatuko dugu.  
7. Programak hautapen-leiho bat aurkeztuko du, esportazioa soilik iragazitako datuekin edo 

Euskadiko datu guztiekin egiteko aukera eskaintzen duena. Aztertzen ari garen adibidean, 
"Iragazitako emaitzak" aukeratuko ditugu. 

Jarlekuen banaketa simulatzea 
Emaitzen taulatik, "Simulatu" botoia sakatu daiteke, eta bistaratzen ari diren datuak 
inprimaki batera igaroko dira. Inprimaki horrek aukera ematen du datuak aldatzeko eta 
jarlekuen banaketa D’Hondt erregelaren arabera egiteko, hots, huteskunde legediak 

ezarritako erregelaren arabera.  

 

1. adibidea: 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurraldeak bereizita hartu 
beharrean, EAE hautesbarruti bakartzat hartzeak jarlekuen banaketan izango zukeen eragina simulatu 
nahi dut. 

1. "Bilaketa" eremuan, Eusko Legebiltzarra 2016ko hauteskundeak aukeratuko dugu. 
2. "Xehetasun-maila" atalean, "Euskadi" aukera hautatuko dugu. 
3. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
4. Datuak taulan aurkezten zaizkigunean, "Simulazioa" sakatuko dugu. 
5. Programak taualren datuekin betetako inprimakia aurkeztuko du. 
6. Izenburuan simulaziorako nahi dugun izena idatziko dugu. 
7. Gainditu beharreko ehunekoa 3 dela adieraziko dugu. Ohar zaitez jarlekuen banaketan parte 

hartu ahal izateko alderdi bakoitzak hautesbarruti bakoitzeko gutxieneko boto-portzentaje 
zehatza gainditu behar duela. Portzentajea hauteskunde-legediak ezartzen du hauteskunde 
mota bakoitzeko.  

8. "Simulazioa egin" sakatuko dugu. Programak egoera horri erantzungo liokeen banaketa 
aurkezten du. Kasu honetan, EAJ-PNV, EH-Bildu eta PPrentzat jarlekuen banaketa aldatuko 
litzateke, gainditu beharreko %3a Euskadiri aplikatzen baitio, eta ez lurralde historiko 
bakoitzari. 
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2. adibidea: 2019ko Kongresurako hauteskundeetan, Bizkaiko jarlekuen banaketa zein izango zen 
simulatu nahi dut gainditu beharreko portzentajea % 10 balitz. 

1. "Bilaketa" eremuan, 2019ko Kongresurako hauteskundeak hautatuko dugu. 
2. "Xehetasun-maila" atalean, "Lurralde historikoa" aukera hautatuko dugu. 
3. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
4. Datuak taulan aurkeztutakoan, goiko aldeko hautaketa-eremuan "Bizkaia" aukeratuko dugu.  
5. "Simulatu" botoia sakatuko dugu. 
6. Programak inprimaki bat aurkeztuko du, taularen datuekin beteta. 
7. Izenburuan simulazioari eman nahi diogun izena idatziko dugu. 
8. Gainditu beharreko ehunekoan 10 jarriko dugu.  
9. "Simulazioa egin" sakatuko dugu. Programak egoera horri erantzungo liokeen banaketa 

aurkezten du. Kasu honetan, banaketa aldatuko litzateke, PPk jarlekurik gabe geratuko litzateke 
eta EAJ-PNVk jarleku bat gehiago irabaziko luke. 

Hautetsiak funtzioa 
Funtzio horrek, erabiltzaileak hauteskundea eta eremu-greografikoa aukeratu ondoren, 
hautetsien zerrenda aurkeztuko du. Kontsultatu geografia-eremuak hautatzeko 
prozedura eta, behar izanez gero,  alderdi politikoak hautatzeko prozedura.  

Emaitzen taula edozein datu-zutaberen arabera ordenatu daiteke goiburuko etiketaren 
gainean sakatuz, "Logoa" zutabearen arabera izan ezik. Ordena alderantzikatzeko, 
etiketa sakatu behar da behin eta berriz. 

  

PDF (Adobe Acrobat) botoia sakatu dezakezu, eta programak emaitzak biltzen dituen 
txostena egingo du. Txostenak eremu bat baino gehiago barne hartzen baditu, eremu 
bakoitzeko orri bana agertuko da. 

Kontsultaren emaitzak CSV edo XLS formatuan esportatu ditzakezu formatu bakoitzari 
dagokion botoia sakatuz. 

1. adibidea: 2015eko Udal Hauteskundeetan Enkarterriak eskualdeko EH-Bilduko hautetsiak lortu nahi 
ditut XLS formatuan. 

1. "Bilaketa" eremuan, 2015eko Udal Hauteskundeak aukeratuko dugu. 
2. "Xehetasun-maila" atalean, "Eskualdea" aukera hautatuko dugu. 
3. "Geografia-eremua" fitxan "ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES" eskualdea aukeratuko dugu. 
4. “Bilaketa egin” sakatu dugu. 
5. Emaitzen datu-taula agertuko da eta "XLS" botoia sakatuko dugu.  

Konparazio-azterketa funtzioa 
Funtzio honekin, hainbat hauteskunderen arteko boto eta/edo jarlekuen bilakaera edo 
konparaketak azter daitezke. 
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Kontsultatu geografia-eremua hautatzeko prozedura eta, behar izanez gero, alderdi 
politikoak hautatzeko prozedura. 

Emaitzen zehaztasuna hauteskunde-mahaiaren mailaraino hel daiteke, hauteskunde 
mota edozein dela ere 

Prozedura honetan, konparatu beharreko bi hauteskunde (gutxienez) hautatu behar 
dira, "Hauteskundea" botoia sakatuz. AREk jasota dituen hauteskundeak berrienetik 
zaharrenera ordenatuta erakutsiko dizkigu. Gure aukerak klikatu ondoren “Hautatu” 
botia sakatu. 

 

Ondoren, lortu nahi ditugun datuak kontuan hartuta "Xehetasun-maila" eta "Geografia-
eremua" aukeratuko ditugu. Eremu geografiko zehatza hautatzeko interesatzen 
zaizkigun hautapen-eremuak "Geografia-eremua" atalean ez badira aktibatzen, 
"Xehetasun-maila" beheragoko maila batera aldatu beharko dugu. Kontuan izan 
barrutiko, ataleko eta mahaiko hautapen-eremuak aktibatzeko udalerri jakin bat hautatu 
behar dela. 

 

Ez da beharrezkoa hautatutako hauteskundeak mota berekoak izatea. 
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Datuen taula edozein datu-zutaberen arabera ordenatu daiteke goiburuko etiketaren 
gainean sakatuz, "Logoa" zutabearen arabera izan ezik.. Ordena alderantzikatzeko, 
etiketan sakatu behar da behin eta berriz. 

1. adibidea: Eusko Legebiltzarrerako egin diren hauteskunde guztietarako Euskadiko botoen konparaketa 
lortu nahi dut. 

1. "Bilaketa" eremuan, Eusko Legebiltzarrari dagozkion hauteskunde guztiak hautatuko ditugu. 
2. "Xehetasun-maila" eremuan, "Euskadi" aukera hautatuko dugu. 
3. "Bilaketa egin" sakatuko dugu. 
4. Datu-taula lortuko dugu, baina, emaitzak grafikoki irudikatuta ikus ditzakegu “Lerroak” edota 

“Barrak” fitxetan sakatuta. 

AURRERATUA 

Grafikoak esportatzea 
Grafikoak PNG formatuan esportatu daitezke. Prozedura edozein grafiko- fitxa (lerroak 
edo barrak) hautatuzean datza. Hauteskunde bakoitzari dagozkion datuak agertzea 
nahi baduzu, sakatu "Xehetasunak" botoia. Ondoren, PNG fitxategia sortzeko sakatu 
"Deskarga" botoia.  

 

Alderdien bateraketen analisia 
Nahiko ohikoa da alderdi batek hauteskunde batetik bestera siglak aldatzea, koalizio 
bateko kide izatera pasatzea… Besterik adierazi ezean, bilaketa egitean alderdi 
bakoitzaren emaitzak datu-taulan banakatuta aurkeztuko dira. Hala ere, analisia egiten 
ari denak hainbat formazio politikoen emaitzak lerro berean baturik agertzea nahi badu 
(batez ere, formazioaren bilakaera formatu grafikoan ikusi nahi badu), lehenengo 
alderdien bateraketa sortu beharko du. Era honetan, erabiltzaileak zehaztutako etiketa 
beraren azpian hainbat alderdi politikoren emaitzak batuta agertuko dira.  

2. adibidea: EAJ-PNVk eta EAk Euskadiko eremu geografikoan eta Eusko Legebiltzarrerako egin diren 
hauteskunde guztietan izan duten jarleku kopuruaren bilakaera jakin nahi dut. Emaitzak lerro-grafiko 
batean aurkeztu beharko dira. 

Kasu honetan, prozedurak bi fase izango ditu: 
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A. EAJ-PNVk eta EAk osatutako alderdien bateraketa prestatzea. Horretarako, etiketa beraren 
azpian, EAJ-PNV-EA deituko duguna, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetara sigla hauetako 
edozeinekin aurkeztutako alderdiak batuko ditugu. 

a.   menutik "Bateraketak" funtzioa hautatuko dugu. 
b. "Alderdiak" fitxa sakatuko dugu. 
c. "Berria" botoia sakatuko dugu gure bateraketa sortzeko, eta hurrengo pantaila irekiko 

da. 

  
d. Formularioan EAJ-PNV-EA izenburua jarriko dugu. 
e. "Hauteskundearen arabera iragazi" hautatuko dugu, eta hauteskunde guztien zerrenda 

irekiko zaigu. Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde bakoitza hautatzean, “Erabilgarri” 
taulan prozesu zehatz horretan aldarrikatutako hautagaitzak agertuko zaizkigu.  

f. Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde bakoitzeko, EAri eta EAJ-PNVri dagozkien siglak 
hautatuko ditugu, "Eskuragarri" etiketaren azpian agertzen direnak, eta eskuinean 
jarriko ditugu, > tekla sakatuz. 
Adibidez: hauteskundeen zerrenda, zaharrenetik berrienera berrikustea erabaki 
badugu, lehenik eta behin, 1980ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak hartuko 
dugu. Bateraketan sartu nahi ditugun alderdi politikoetatik EAJ-PNV bakarrik 
agertzen dela ikusten dugu. Hautatu eta eskuinera eramango dugu. Alderdi politiko hori 
bateraketaren parte da jada, eta ez zaigu berriro agertuko Eusko Legebiltzarrerako 
gainerako hauteskundeak hautatzen ditugunean. Azterketa kronologikoarekin jarraituz, 
ikusi dugu 1986an EA agertzen dela, eta alderdi hori eskuinera pasatzen dugu. 
2001ean EAJ-PNV/EA koalizioa agertzen da eta bateraketan sartzen dugu. Ondorengo 
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, EAk parte hartu duen gainerako koalizioak 
diskriminatzen baditugu, bateraketari gehitu beharreko alderdi gehiago ez direla 
agertzen egiaztatuko dugu. 

g. "Gorde" botoia sakatuko dugu. 

 

B. Konparaketa azterketa aurreko bateraketa erabiliz egitea. 

1.  menutik "Konparazio-azterketa " funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Hauteskundeak" botoia sakatu eta orain arte Eusko Legebiltzarrerako egindako 

hauteskunde guztiak hautatuko ditugu. 
3. "Xehetasun-maila" eremuan, "Euskadi" aukeratuko dugu. 
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4. "Alderdiak" fitxaren gainean sakatuko dugu. 
5. "Denei marka jarri / kendu" dagoen marka kenduko dugu. 
6. EAJ-PNV-EA bateraketa aukeratuko dugu. 
7. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 
8. Taularen goiburuan "Jarlekuak" markatuko dugu, "Botoak" aukera aurre-markatuta 

egongo delako. 
9. "Lerroak" fitxaren gainean sakatuko dugu grafikoa lortzeko. 

Gehikuntza funtzioa 

Funtzio honekin, bi hauteskundeen artean boto eta/edo jarleku kopuruak izandako 
igoera azter daiteke. Bi hauteskundeetako emaitzak (botoetan, ehunekoan edo 
jarlekuetan) eta kalkulatutako aldea jasotzen dituen taula  aurkezten da. Diferentziak 
horrela kalkulatzen dira; hauteskunde zaharrenaren balioak ken berrienaren balioak. 

Kontsultatu geografia-eremua hautatzeko prozedura eta, behar izanez gero, Alderdi 
politikoak hautatzeko prozedura. 

Emaitzen zehaztasuna hauteskunde-mahaiaren mailaraino hel daiteke, hauteskunde 
mota edozein dela ere 

Konparazio-funtzioaren antzeko prozedura jarraitu behar da eta konparatu beharreko 
bi hauteskunde hautatzean datza, "Hauteskundea" botoia sakatuz. Ondoren, lortu nahi 
ditugun emaitzen arabera "Xehetasun-maila" eta "Geografia-eremua" hautatuko ditugu. 
"Geografia-eremua" atalean ez badira aktibatzen interesatzen zaizkigun hautatzaileak, 
"Xehetasun-maila" ataleko hautapena beheragoko maila batera aldatu beharko dugu. 
Kontuan izan barrutiko, ataleko eta mahaiko hautapen-eremuak aktibatzeko udalerri 
jakin bat hautatu behar dela.  

Datuen taula edozein datu-zutaberen arabera ordenatu daiteke, "Logoa" zutabearen 
arabera izan ezik. Horretarako, goiburuko etiketaren gainean sakatu.  
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AURRERATUA 

Grafikoak esportatzea 
Funtzionamendua “Konparazio-azterketa”n azaldutakoaren antzekoa da (ikusi 
adibidea). 

Alderdien bateraketaren analisia 
Funtzionamendua “Konparazio-azterketan”n azaldutakoaren antzekoa da  (ikusi 
adibidea). 

Alderdiak funtzioa 
Funtzio horren bidez hautesbarruti bakoitzean aurkezten diren alderdien zerrenda 
lortzea da.  

"Bilaketa" fitxan hauteskundea hautatzean datza prozedura. "Xehetasun-maila" 
atalean, hautesbarrutia aukeratu, edo hala badagokio,  goragoko maila hauta 
dezakezu. 

Datuen taula edozein datu-zutaberen arabera ordenatu daiteke, "Logoa" zutabearen 
arabera izan ezik. Horretrako, goiburuko etiketaren gainean sakatu.  

 

1. adibidea: Bidasoa-Oiartzun eskualdeko udalerri bakoitzean 2019ko Udal Hauteskundeetan aurkeztu 
diren alderdi politikoak kontsultatu nahi ditut. 

1. "Bilaketa" eremuan, 2019ko Udal-hauteskundeak hautatuko dugu. 
2. "Xehetasun-maila" eremuan, "Udalerria" aukera hautatuko dugu. 
3. "Geografia-eremua"ren eskualdeko aukeraketa-eremuan, "BIDASOA-OIARTZUN" aukeratuko 

dugu. 
4. "Bilaketa egin" sakatuko dugu. 
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5. Taularen goiko aldean udalerriak hautatzeko botoiak aurkituko dituzu. Horiek erabilita Bidasoa-
Oiartzun eskualdeko edozein udalerri hauta dezakezu. 

Alderdien partehartzea funtzioa 

Alderdi batek parte hartu duen hauteskundeak zerrendatzeko erabiltzen da. 

Prozedura  AREk jasotzen duen hauteskunde prozesu guztietako formazio politikoen 
zerrendatik bakar bat hautatzean datza zein hauteskundetan parte hartu duen jakiteko. 
"Bilaketa" fitxaren barruan formazio politiko guztiak ordena alfabetikoan agertzen dira 
eta bat aukeratu ondoren "Bilaketa egin" sakatzen da. Datuen taula edozein datu-
zutaberen arabera ordenatu daiteke goiburuko etiketaren gainean sakatuta. Ordena 
aldatzeko, etiketan sakatu behar da behin eta berriz. 

Mapen funtzioa 

Mapen funtzioa hainbat informazio duten mapak aurkezteko erabiltzen da. 
Hauteskunde bakoitzerako zer adieraz daiteke kartografikoki: 

 Errolda (mailaka sailkatuta).- Errolda-tarte bakoitzari kolore bat dagokio. Beraz, 
xehetasun-mailan eremu-geografikoa aukeratzean, eremu bakoitza bere 
erroldaren araberako kolorean agertuko da. 

 Abstentzioa (mailaka sailkatuta).- Abstentzio-tarte bakoitzari kolore bat dagokio. 
Beraz, xehetasun-mailan eremu-geografikoa aukeratzean, eremu bakoitza bere 
abstentzioaren ehunekoari dagokion kolorean agertuko da. 

 Boto edo jarleku gehien dituzten alderdiak.- Xehetasun-mailan hautatutako 
eremu-geografiko bakoitza zein kolorean agertuko da? Ba unitate horretan 
botoetan edo jarlekuetan irabazle agertu den alderdiaren kolorean. 

 Alderdi baten botoen edo jarlekuen araberako sailkapena.-  Eremu-
geografikoak kolore-gamatan adierazten dira hautatutako alderdi politikoa 
lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren edo hurrengo postuetan 
gelditu den arabera. Sailkapena hurrengo datuen arabera egin daiteke; botoak, 
botoen ehunekoa edo jarlekuak (xehetasun maila hauteskundearen 
hautesbarrutiei badagokie). 

 Alderdi baten botoen ehunekoa (mailaka sailkatuta).- Xehetasun-mailan 
hautatutako eremu-geografikoen kolorea alderdi politiko batek bertan lortutako 
botoen ehunekoaren araberakoa da. 
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 Bi alderdiren arteko  botoen/jarlekuen aldea.- Xehetasun-mailan zehaztutako 
eremu-geografiko bakoitzak alderdi irabazlearen kolorea hartuko du. Kontuan 
izan konparaketa hautatutako bi alderdien artean besterik ez dela egiten eta 
oinarritzat hurrengoak har daitezkeela; botoak, botoen ehunekoa edo jarlekuak 
(xehetasun maila hauteskundearen hautesbarrutiei badagokie). 

 Zein eremutan aurkezten den alderdi bat.-  Alderdi politikoa eta eremu-
geografikoa (xehetasun-maila) hautatzen dira. Mapan eremu-geodrafikoa 
alderdiaren kolorean adieraziko da baldin eta hauteskunde horretarako bertan 
aldarrikatu bada. 

 Alderdi baten botoen edo jarlekuen gehikuntza (edo jaitsiera) bi hauteskundeen 
artean.- Eremu-geografiko bakoitza (xehetasun-mailan adierazitakoa) kolore 
batean irudikatzen da baldin eta hautatutako alderdi politikoak emaitzak handitu 
baditu; beste kolore batean emaitzetan jeitsiera izan badu, eta hirugarren kolore 
batean emaitza bera lortu badu. 

Oro har, mapak udalerri xehetasun-mailaraino hel daitezke. Hala ere, lehenengo lau 
mapak atala mailaraino hel daitezke, baina, soilik  lurralde historikoetako hiriburuen 
kasuan. 

Hautaketa-prozedura 

Prozedura honen bidez zer lortu nahi dugun mugatzen dugu. 

 "Mapa mota”k aurkeztuko den informazio mota zehazten du. 

 “Hauteskundea” fitxan zein hauteskunderen datuak irudikatuko diren zehazten 
du. Mapa mota batzuek hauteskunde bat baino gehiago hautatzeko aukera 
ematen dute. 

 "Geografia-eremua"k azterlanaren eremua zehazten du. 

 "Xehetasun-maila"k azterlanaren eremua zein eremu-geografikotara mugatuko 
den zehazten du. 

 “Alderdiak” fitxa ez da mapa mota guztietan agertzen, soilik aukeraketa hori 
burutu daitekeen kasuetan.  

Maparen goiko aldean xehetasun-maila zehazteko eremua agertzen da eta horrek  
eremu geografikoaren azterketa baldintzatuko du. Horretaz gain, mapak  aurkeztuko 
dituen datuak hautatzeko aukera dago. Datuak hiru motatakoak izan daitezke; boto-
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kopurua, botoen ehunekoa edo jarleku kopurua (xehetasun-maila barrutiei 
badagokie).  

Maparen gainean eta goi-ezkerraldean zooma erabiltzeko botoiak daude. Behe-
eskuinaldean, berriz, legendaren datuak zabaltzeko botoia.  

 

Saguaren erakuslea eremu-geografiko baten gainetik 
pasatzen badugu, bere izena erakutsiko digu. Eremu-
geografiko batean klik eginez, eremu horri dagozkion 
zenbakizko datu zehatzak ikus ditzakegu leiho batean.  

Hauteskunde mota jakin batzuetan atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarrek (AHAE) 
bozka dezakete. Kasu horietan xehetasun mailan “Eskualdea” aukeratuz gero, mapan 

gutun-azal baten irudia  ikus daiteke. Gainean sakatuta AHAEri dagokion 
zenbakizko datuak agertuko dira. 

 

 

1. adibidea: 2019ko Udal Hauteskundeetan PP aurkeztu den udalerri guztien mapa irudikatu nahi dut. 

1. "Bilaketa" eremuan, "Zein eremutan aurkezten den alderdi bat" hautatuko dugu "Mapa mota" 
atalean. 

2. "Alderdiak" fitxan PP hautatuko dugu. 
3. "Bilaketa egin" sakatuko dugu. 
4. Behin Mapa agertzen denean, "Xehetasun-maila"n, "Udalerria" aukeratuko dugu. 
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D 'Hondt araua funtzioa 
Funtzio honekin jarlekuen banaketa simulatzeko kalkuluak egin daitezke. Datuak eskuz 
kargatu daitezke edo hauteskunde batetik inportatu. Emaitzen funtziotik ere hel 
gaitezke simulazio-funtziora. 

Eskuz kargatzeko prozedura jarraituz gero, "Datuak" fitxaren hurrengo eremuak bete 
beharra dago. 

Goialdeko eremuak 

 

 

 

 Analisirako izenburua.  

 “Hautagai-zerrenden aldeko botoak” (hautagaitza guztiek lortutako botoen 
batura).   

 Boto zuriak. 

 "Baliozko botoak" eremua automatikoki beteko da, hautagai-zerrendei 
emandako botoak eta boto zuriak batuta.  

 Jarlekuen banaketan sartzeko alderdi politiko bakoitzak gainditu beharreko 
gutxieneko ehunekoa baliozko botoen arabera. Ehuneko hori baino gutxiago 
duten alderdiak ez dira jarlekuen banaketan sartuko. 

 Banatu beharreko jarleku kopurua. 

Behealdeko datuak ("Alderdiak" fitxa) 

 Alderdi politikoak eta haien botoak, "Berria", "Editatu" eta "Ezabatu" botoiak 
erabiliz.  

Hauteskunde batetik datuak kargatzeko prozedura berriz, hurrengo adibidean azaltzen 
da. 
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1. adibidea: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, zein izango litzateke Arabako 25 jarlekuen 
banaketa, alderdiek 2019ko azaroko Kongresurako hauteskundeetan lortutako boto kopuru bera lortuko 
balituzte? 

1. “Hauteskunde batetik datuak kargatu" botoia sakatuko dugu. 
2. Pantailan agertuko den formularioan "DIPUTATUEN KONGRESUA 2019 10N" hautatuko 

dugu. 
3. Behealdean, "Xehetasun-maila" aukeraketa-eremuan, "Lurralde historikoa" aukeratuko dugu. 
4. "Lurralde historikoa" aukeraketa-eremuan, ARABA/ÁLAVA aukeratuko dugu. 
5. "Hautatu" botoia sakatuko dugu. Horrek simulazio-formulariora eramango gaitu, eta bertan 

automatikoki kargatuko dira hautatu berri ditugun emaitzak. 
6. "Gainditu beharreko %" ezartzen dugu. Hauteskunde mota hauetan %3koa da. 
7. "Simulazioa egin" botoia sakatuko dugu. 

AURRERATUA 

D 'Hondt araua indarrean dagoen hauteskunde legediak jarlekuak banatzeko erabiltzen 
duen sistema da. Metodo proportzionala da, zatiduraz kalkulatua. Hauteskunde-
legediak, hauteskunde-motaren arabera, gutxieneko ehunekoa  ezartzen du 
jarlekuen banaketan parte hartu ahal izateko. Ehuneko hori hautesbarruti bakoitzean 
lortutako baliozko botoen arabera kalkulatzen da. Ehunekoak har ditzakeen balioak:  
3koa da Eusko Legebiltzarrerako, Kongresurako eta Batzar Nagusietarako 
hauteskundeetan; % 5ekoa, berriz, Udal hauteskundeetan.  

2. adibidea: nolakoa izango litzateke jarlekuen banaketa, Eusko Legebiltzarrerako azken 
hauteskundeetako emaitzekin EAErako hautesbarruti bakarra ezarri izan balitz, gutxienez %10eko 
portzentajearekin? 

Adibide honetan, datuen kargak erraztuko digun “Hauteskundeetako emaitzak” funtzioa hartuko dugu 
abiapuntu. 

1.  Menutik “Hauteskundeetako emaitzak” funtzioa hautatuko dugu. 
2. Bilaketa-eremuan, 2019ko DIPUTATUEN KONGRESUA aukeratuko dugu. 
3. "Bilaketa egin" sakatuko dugu. 
4. Datuak simulazio funtziora pasatzeko, "Simulatu" botoia sakatuko dugu. 
5. Simulazio formularioan izenburua zehaztuko dugu. 
6. “Gainditu beharreko %” eremuan %10a ezartzen dugu. 
7. Eusko Legebiltzarra osatzen duten "Jarlekuak" 75 direla zehazten dugu. 
8. "Simulazioa egin" sakatuko dugu. 

3. adibidea: aurreko adibidean, nola geratzen da banaketa %10 beharrean %5 zehazten bada? 

1. "Datuak" fitxa sakatuko dugu (edo aurreko adibideko 1etik 5era bitarteko urratsak egingo 
ditzakegu). 

2. % 5eko "Gainditu beharreko %" ezartzen dugu. 
3. "Simulazioa egin" sakatuko dugu. 
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Bateraketak funtzioa 
Bateraketa funtzioari esker, eremu geografikoen multzo jakin batzuk edo erabiltzaileek 
aztertu nahi dituzten alderdi politikoen multzoak egin daitezke. Bateraketak gainerako 
analisi-funtzioetan erabil daitezke, eta horietan datuak batuta aurkeztuko dira, 
egindako bateraketen arabera. 

Alderdien bateraketak 

Nahiko ohikoa da alderdi batek siglak aldatzea hauteskunde prozesu batetik bestera, 
koalizio bateko kide izatera pasatzea edo koaliziotik irtetzea, etab. Lehenesten da 
emaitzen taulan datuak banakatuta aurkeztea. Beraz, lerro bakoitzean aurkezten den 
emaitza hautatutako hauteskundeetan aldarrikatutako alderdi politiko bati dagokio. 
Hala ere, analisia egiten ari den pertsonari interesgarria gerta dakioke alderdi 
ezberdinen datuak lerro batean batuta agertzea, batez ere bilakaera-analisia grafikoki 
ikusi nahi badu. Kasu honetan, AREk alderdien bateraketak egiteko aukera ematen 
du, erabiltzaileak zehaztutako etiketa beraren azpian alderdi politiko batzuen emaitzak 
bateratuz. 

Bateraketak egitea interesgarria izan daiteke, halaber, alderdi-taldeak irizpide 
ezberdinen arabera (adibidez, alderdi nazionalistak) egiteko. 

Funtzio horren "Alderdiak" fitxan, bateraketak kudeatzeko erabiltzen diren “Berria”, 
“Editatu” eta “Ezabatu” botoiak daude. Bateraketak gorde egingo dira, eta  
erabiltzaileak ezabatzen ez dituen bitartean AREn erabilgarri izango ditu.  
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Alderdien bateraketa egiterako orduan, formularioak, besterik adierazi ezean, alderdi 
politikoen zerrenda aurkezten du, udal-hauteskundeei dagozkien alderdi 

independenteak (hauteskunde-taldeak) kenduta. Hala ere, erabiltzaileak aurkeztutako 
alderdi politikoen zerrenda murriztu dezake, “Hauteskundearen arabera iragazi” 
aukerari esker. Bestalde, aurkeztutako zerrendan talde independenteak ere sar 
daitezke. 

1. adibidea: nola egin dezakegu PP eta Cs alderdien datuak batera aurkeztea?  

1.  Menutik "Bateraketak" funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Alderdiak" fitxa sakatuko dugu. 
3. "Berria" botoia sakatuko bateraketa sortzeko. 
4. Formularioan, adibidez, PP-Cs izenburua jarriko dugu. 
5. "Erabilgarri" etiketaren azpian, PPri eta Csi dagozkien sigla guztiak hautatuko 

ditugu. Eskuinera pasatuko ditugu, > tekla sakatuz. 
6. "Gorde" botoia sakatuko dugu. 

Bateraketa geografikoak 

Bateraketa geografikoak baliagarriak dira botoek izandako bilakaera aztertzeko, hala 
nola, erabiltzaileak definitutako eremu batean (adibidez, Bilboko itsasadarraren 
ezkerraldean) edo  udalerri baten parte ziren eremuetan (adibidez, Zierbena, Abanto-
Zierbena udalerriaren parte zena).  

 "Bateraketak" funtzioan sartzean, besterik adierazi ezean, "Geografia-eremua" fitxa 
irekitzen zaigu. Fitxa hori, aldi berean, lau fitxatan banatzen da eta fitxa horiei esker, 
sei mailatako bateraketak egin ditzakegu: 

 Lurralde historikoa 

 Eskualdea 

 Udalerria 

 Barrutia 

 Atala 
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 Mahaiak 

Azken hirurak "mahaiak" fitxatik kudeatzen dira.  

Bateraketak gorde egingo dira, eta erabiltzaileak ezabatzen ez dituen bitartean, AREra 
sartzen den bakoitzean erabilgarri izango ditu  

"Berria", "Editatu" eta "Ezabatu" botoiekin, bateraketak kudeatzen dira. Erabiltzaileak 
"Berria" edo "Editatu" sakatzen duenean, bateraketa sortzeko edo aldatzeko 
formularioa agertuko da. 

Eskualdeen bateraketan beste hautaketa-eremua agertzen da "guztiak" edo "aktiboak" 
balioekin. Izan ere, 1983. urtera arte, hauteskunde-eskualdeak beste era batera 
mugatuta zeuden. Indarrean dauden eskualdeak "aktiboen" taldea osatzen dute. 
1983ra arteko eskualdeak sartu nahi baditugu, "guztiak" aukeratu beharra dago. 

Mahai-bateraketak egiten direnean, bateraketa zein udalerritan egin nahi den definitu 
behar da. Gainera, mota ezberdinetako bateraketak egin daitezke (errolda-barrutien, 
atalen edo mahaien arabera) “Xehetasun maila” eremuan aukeratutakoaren arabera. 

1. adibidea: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan atzerrian iraunkorki bizi direnen botoak izan duen 
bilakaerari buruzko azterketa egin nahi dugu. Zer egin behar dugu? 

Prozedura bi zatitan banatzen da. Lehenengoan, Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren (AEHE) 
eskualdeen bateraketa egingo dugu. Bigarren fasean, konparazio-azterketa egingo dugu. Horretarako, 
Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde guztiak eta aipatutako bateraketa erabiliko ditugu. 

A. Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren (AEHE) eskualdeetako bateraketa prestatzea. 
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1.  Menutik "Bateraketak" funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Geografia-eremua" fitxa sakatuko dugu. 
3. "Berria" botoia sakatuko dugu bateraketa sortzeko. 
4. “Izenburua”n bateraketaren izena idatziko dugu. 
5. "Eskualdea" fitxa sakatuko dugu. 
6. "Eskuragarri:" etiketaren azpian, AEHE eskualde guztiak hautatu (Comarca CERA 

Araba, Comarca CERA Gipuzkoa eta Comarca CERA Bizkaia bezala agertzen dira) eta 
eskuinera pasatuko ditugu > tekla sakatuta. 

7. "Gorde" botoia sakatuko dugu. 
B. Egindako bateraketa erabilita konparazio-azterketa egin. 

1.  Menutik "Konparazio-azterketa" funtzioa hautatuko dugu. 
2. "Hauteskundea" botoia sakatuko dugu, eta orain arte Eusko Legebiltzarrerako egindako 

hauteskunde guztiak hautatuko ditugu. 
3. "Xehetasun-maila" atalean, "Eskualdea" aukeratuko dugu. 
4. "Geografia-eremua" fitxaren gainean sakatuko dugu, eta eskualdeen bateraketak 

hautatzeko eremuan, aurreko fasean sortutako bateraketa aukeratuko dugu. 
5. "Bilaketa egin" botoia sakatuko dugu. 

Egindako hauteskundeak funtzioa 
Funtzio sinplea da, datu-basean erregistratutako hauteskunde guztiak eta horiei 
dagozkien datak aurkezten dituena. 


