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2. SARRERA 

2.1. Xedea: 

Dokumentu honetan deskribatzen da akta historikoak bilatzeko aplikazioaren 

funtzionamendua. Azalpen guztiak dira aplikazioak dituen pantailetan eta aukeretan 

barrena ibiltzeko jarraibideak emateko.  

 

2.2. Jasotzaileak: 

Aplikazio honen bidez bilaketak egin ahal izango dira Arabako Batzar Nagusien akta 

historikoetan gailu mugikor guztietatik. 
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3. APLIKAZIOAREN ARKITEKTURA 

Aplikazioaren arkitektura hiru gunetan banatzen da: 

Burukoa 

Goiko aldetik, erabiltzaileak aplikaziotik egin daitezkeen bilaketa espezifikoetara sartu 

daiteke: Akten bilaketa, bilkuren bilaketa, gaien bilaketa eta onomastikoen bilaketa. 

Erabiltzailea bilaketa batera sartzen denean, kontsulta horretako menu-elementua 

aktibo agertuko da, uneoro erabiltzaileari orientazioa emateko eta egiten ari den 

bilaketa zein den gogorarazteko. 

Goiko eskuin aldean erabiltzailek “laguntza behar duzu?” aukera dauka, zeinaren bidez 

zuzenean sartu daitekeen aplikazioaren gidaliburura pdf formatuan, edozein 

momentutan deskargatzeko. 

 

 

Bilaketa-eremua 

Eremu honetan topatzen dugu bilaketa modu egokian egiteko eta bere kontsultari 

dagozkion emaitzak agertu daitezen erabiltzaileak bete behar duen formularioa. 

Formularioaren egitura sinplea eta erretikulatua da, erabiltzaileari idaztea eta 

irakurtzea errazteko.  

Formularioaren azpian ekintzak egiteko eremua dago, non kolorez eta formaz 

nabarmendutako botoian baitaude erabiltzailea bisualki orientatzeko behin 

formularioa beteta. Bi ekintza daude: “Bilatu" kontsulta egiteko eta “Garbitu” 

betetako eremuak kentzeko kontsulta berri bat egin nahi izanez gero. 
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Emaitzen gunea 

Bilaketaren emaitzak erakusten dira formularioaren gainean nabarmendutako 

kolorezko bloke batean, hobeto ikusteko. Hautatu da emaitza bakoitza modulu 

batean erakustea, non modu independentean eskuratu daitezkeen hainbat xehetasun 

ematen diren. 
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4. AKTEN BILATZAILEA 

Akten bilaketara sartzeko “Aktak” estekan sakatu behar da. Sistemak hurrengo 

pantaila erakutsiko du, zeinaren bidez erabiltzaileek kontsultak egin ahal izango 

dituzten. 

Aktak kontsultatu ahal izango dira data, erreferentziazko organo, akta-mota (ohikoa, 

ezohikoa) edo/eta aktaren laburpenaren testuaren bitartez filtratuz. 

 Datak: Data zehatz bat edo data-tarte bat hautatu ahal izango da. Sistemak 

hautatutako datarekin edo aldiarekin bat datozen aktak jasoko ditu. 

 Erreferentziazko organoa: Goitibehereko zerrendan aktaren erreferentziazko 

organoa hautatu ahal izango da. 

 Akta mota: Akta motaren arabera filtratuko da (ohikoa edo ezohikoa). 

 Hitz klabeak: Aktaren testuan bilatuko da. Bilaketak ez du bereiziko maiuskula 

eta minuskulen artean. Sartutako testu guztia, berdin dio nola dagoen idatzita, 

minuskulatzat joko da bilaketa egiteko. Esate baterako, Gasteiz, GASTEIZ, 

gasteiz edo gAsTEIz sartuz gero, emaitzak berberak izango dira. Azentuak ere 

ez dira bereiziko, hau da, Martin edo Martín sartzen bada, emaitzak ere 

berdinak izango dira. 

 

Behin bilaketarako erabili nahi filtroak sartuta, “Bilatu” botoian sakatu beharko da. 

Sistemak bilaketaren termino guztiekin bat datozen emaitzak erakutsiko ditu, eta orrika 

zerrendatuko ditu.  



 
 

Documento: Manual de Usuario Actas Históricas 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  Actas Históricas Página 6 de 22 

 

Bilaketarako esaldia osatuko da filtroaren eremuen artean & operatzailea erabiliz. 

Aktaren testuan bilatzeko hitz bat baino gehiago sartuz gero OR operatzailea erabiliko 

da.  

Adibidez: Bilatzen ditu data horretan dauden eta organo horretakoak diren eta ohikoak 

diren eta testu1 edo testu2 edo testu3 duten aktak. 

 

Akta bakoitzeko ondorengoa erakutsiko da: 

- Aktaren identifikatzailea 

- Dagokion erreferentziazko organoa 

- Aktaren hasierako eta amaierako data  

- Zenbat bilkura dituen 

   ikonoan sakatuz aktaren lotutako dokumentua eskuratuko da. “Bilkurak ikusi” 

estekaz sakatuz gero, sistemak aktarekin lotutako bilkuren zerrenda erakutsiko du.  
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Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko 

da bilaketa-filtroekin eta aurkitutako akta guztien zerrendarekin. 

 

4.1. Aktaren dokumentua 

 

Pantaila bat erakutsiko da non aktaren datuak eta bere irudiak erakutsiko diren. 

 

Pantaila horretatik bilkuren zerrendara ere sartu ahal izango da, “Bilkurak ikusi” 

estekan sakatuz. 
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Irudiaren gainean sakatzen bada, irudi hori deskargatu ahal izango da irekitzeko edo 

gordetzeko. 

O rrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

aktaren datuekin eta irudiekin. 

 

4.2. Akta bati lotutako bilkuren zerrenda 

Lotutako bilkuren zerrendan ondorengoa ikusaraziko da erregistro bakoitzeko: 

- Bilkuraren ordena 

- Lekua 

- Herria 

- Bilkuraren data 

- Lotutako gaien kopurua eta zerrendarako esteka bat 

Gainera, bilkuraren dokumenturako esteka bat izango da  eta “Gaiak ikusi” 

esteka, zeina erabili daitekeen bilkurarekin lotutako gaien zerrenda ikusteko.   

 

O rrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

bilkuren zerrendarekin. 

 

Pantaila horretatik zerrendatutako bilkurei lotutako aktara sartu ahal izango da, 

orrialdearen ogi-apurrean agertzen den aktaren estekan sakatuz. 
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Esteka horretan sakatuta, 5.1 puntuan erakusten den pantaila berera sartuko da. 

 

4.3. Bilkuraren dokumentua 

 

Bilkuren zerrendatik bilkura jakin baten dokumentura sartu ahal izango da. 

Horretarako bilkura zenbakiaren ondoan ageri den  ikonoan sakatu beharra dago. 

 

Pantaila batean bilkuraren datuak erakutsiko dira: 
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Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

bilkuraren datuekin. 

 

Pantaila honetako ogi-apurretik hona sartu daiteke: 

- Bilkuren zerrenda:  

 

- Akta: 

 

Horrezaz gainera, gaien zerrendara sartzea dago "Ikusi gaiak" estekatik 

4.4. Bilkura bati lotutako gaien zerrenda 

 

Bilkura bati lotutako gaien zerrendan, ondorengoa ikusiko da erregistro bakoitzeko: 

- Gaiaren ordena 

- Bere deskriptoreak  

Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

gaien zerrendarekin. 

 

Pantaila honetako ogi-apurretik hona sartu daiteke: 
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- Gaien zerrendari lotutako bilkura: 

 

- Bilkuren zerrenda: 

 

- Akta: 

 

  

 

4.5. Gaiaren dokumentua 

 

Gaien zerrendatik gai jakin baten dokumentura sartu ahal izango da. 

Horretarako gaiaren zenbakiaren ondoan ageri den   ikonoan sakatu beharra dago. 

 

Pantaila batean bilkuraren datuak erakutsiko dira: 
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Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” estela erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

gaien datuarekin. 
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5. BILKUREN BILATZAILEA 

Bilkuretara joandako pertsonen arabera bilatzeko, “Bilkurak” estekan sakatu behar 

da. Sistemak hurrengo pantaila erakutsiko du, zeinaren bidez erabiltzaileek kontsultak 

egin ahal izango dituzten. 

Bilkurak kontsultatu ahal izango dira data, probintzia-kargu, karguaren erreferentzia-

leku, identifikazio-datu edo/eta bertaratutakoen arabera. 

 Datak: Data zehatz bat edo data-tarte bat hautatu ahal izango da. Sistemak 

hautatutako datarekin edo aldiarekin bat datozen aktak jasoko ditu. 

 Probintzia-karguak: Zerrenda tolesgarrian hautatu ahal izango da 

bertaratutakoaren probintzia-kargua. 

 Karguaren erreferentzia-lekua: Bilatu beharreko karguaren erreferentzia-

lekua sartuko da. Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen artean, 

ezta azentuak ere. 

 Bertaratutakoaren datuak: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta 

minuskulen artean, ezta azentuak ere. 

 

Behin bilaketarako erabili nahi filtroak sartuta, “Bilatu” botoian sakatu beharko da. 

Sistemak bilaketaren termino guztiekin bat datozen emaitzak erakutsiko ditu, eta orrika 

zerrendatuko ditu.  
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Bilaketarako esaldia osatuko da filtroaren eremuen artean & operatzailea erabiliz.  

Erakutsitako bilkura bakoitzeko ondorengoa erakutsiko da: 

- Bilkuraren zenbakia 

- Lekua 

- Probintzia 

- Bilkuraren data 

- Bilkurari dagokion akta eta dokumenturako esteka bat. 

- Lotutako gaien kopurua eta zerrendarako esteka bat 

 irudian sakatuz bilkuraren dokumentua eskuratuko da. 
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“Akta ikusi” estekan sakatuz lotutako aktaren dokumentua eskuratuko da 

(eskuliburuaren 5.1 puntua). "Gaiak ikusi" estekan sakatuz gero, sistemak bilkurari 

lotutako gaien zerrenda erakutsiko du (eskuliburuaren 5.4 puntua).  

Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” esteka erakusten da; bertan pdf bat sortuko 

da filtroekin eta topatutako bilkurekin. 

 

 

5.1. Bilkuraren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.3 puntua 

5.2. Bilkura bati lotutako gaien zerrenda 

Ikus eskuliburu honen 5.4 puntua 

 

 

6. GAIEN BILATZAILEA 

Gaien araberako bilaketara sartzeko “Gaiak” estekan sakatu behar da. Sistemak 

erabiltzaileek kontsultak egin ahal izateko pantaila erakutsiko du. 

Aktak kontsultatu ahal izango dira data, deskriptore, maila, toponimo, laburpeneko 

termino eta sartutako dokumentazioaren bidez. 

 Datak: Data zehatz bat edo data-tarte bat hautatu ahal izango da. Sistemak 

hautatutako datarekin edo aldiarekin bat datozen gaiak jasoko ditu. 

 Deskriptoreak: Deskriptore bat baino gehiago sartu ahal izango dira. 

 Deskriptorearen maila: Sartutako deskriptoreen biilaketa egiteko maila 

hautatu ahal izango da. 

 Toponimoak: Gaiaren toponimoetan bilatuko da eremu horretan sartutako 

testua. Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen artean, ezta 

azentuak ere. 
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 Laburpeneko agerpenak: Gaiaren laburpenean bilatuko da eremu horretan 

sartutako testua. Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen artean, 

ezta azentuak ere. 

 Sartutako dokumentazioa: Sarttutako dokumentazioaren mota hautatu ahal 

izango da, horren arabera bilaketa egiteko. Bat baino gehiago hautatu ahal 

izango da. 

 

Behin bilaketarako erabili nahi filtroak sartuta, “Bilatu” botoian sakatu beharko da. 

Sistemak bilaketaren termino guztiekin bat datozen emaitzak erakutsiko ditu, eta orrika 

zerrendatuko ditu.  
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Bilaketarako esaldia osatuko da filtroaren eremuen artean & operatzailea erabiliz. 

Deskriptore, toponimo edo laburpeneko agerpen bat baino gehiago sartuz gero, OR 

operatzailea erabiliko da.  
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Adibidez: Bilatu data honetan dauden aktak eta 1 mailakoak direnak eta deskriptore1 

edo deskriptore2 edo deskriptore3 dutenak. 

Topatutako gai bakoitzeko ondorengoa erakutsiko da: 

- Gaiaren ordena. 

- Gaiaren laburpenaren zati bat. 

- Akta bat eta dokumenturako esteka. 

- Bilkurari dagokion akta eta dokumenturako esteka bat. 

 irudian sakatuz gaiaren dokumentua eskuratuko da. 

“Akta ikusi” estekan sakatuz lotutako aktaren dokumentua eskuratuko da 

(eskuliburuaren 5.1 puntua). “Bilkura ikusi” estekan sakatuz gero, sistemak 

erakutsiko du bilkuraren lotutako dokumentua (ikus eskuliburu honen 5.3 puntua).  

Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” esteka erakusten da; bertan pdf bat sortuko 

da filtroekin eta topatutako gaiekin. 

 

6.1. Gaiaren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.5 puntua 

6.2. Gaiari lotutako bilkuraren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.3 puntua 

6.3. Gaiari lotutako aktaren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.1 puntua 
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7. ONOMASTIKOEN BILAKETA 

Onomastikoen araberako bilaketara sartzeko “Onomastikoak” estekan sakatu behar 

da. Sistemak hurrengo pantaila erakutsiko du, zeinaren bidez erabiltzaileek kontsultak 

egin ahal izango dituzten. 

Bilkurak kontsultatu ahal izango dira data, probintzia-kargu, karguaren erreferentzia-

leku, identifikazio-datu edo/eta bertaratutakoen arabera. 

 Datak: Data zehatz bat edo data-tarte bat hautatu ahal izango da. Sistemak 

hautatutako datarekin edo aldiarekin bat datozen aktak jasoko ditu. 

 Probintzia-karguak: Zerrenda tolesgarrian hautatu ahal izango da 

bertaratutakoaren probintzia-kargua. 

 Karguaren erreferentzia-lekua: Bilatu beharreko karguaren erreferentzia-

lekua sartuko da. Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen artean, 

ezta azentuak ere. 

 Izena onomastikoa: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen 

artean, ezta azentuak ere. 

 Abizenak onomastikoa: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen 

artean, ezta azentuak ere. 

 Goitizena: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen artean, ezta 

azentuak ere. 

 Auzokide onomastikoa: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen 

artean, ezta azentuak ere. 

 Titulu onomastikoa: Bilaketak ez du bereiziko maiuskula eta minuskulen 

artean, ezta azentuak ere. 
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Behin bilaketarako erabili nahi filtroak sartuta, “Bilatu” botoian sakatu beharko da. 

Sistemak bilaketaren termino guztiekin bat datozen emaitzak erakutsiko ditu, eta orrika 

zerrendatuko ditu.  
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Bilaketarako esaldia osatuko da filtroaren eremuen artean & operatzailea erabiliz.  

 

Topatutako gai bakoitzeko ondorengoa erakutsiko da: 
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- Gaiaren zenbakia. 

- Gaiaren laburpenaren zati bat. 

- Zein aktari dagokion eta aktaren dokumenturako esteka bat 

- Bilkurari dagokion akta eta dokumenturako esteka bat. 

 irudian sakatuz gaiaren dokumentua eskuratuko da. 

“Akta ikusi” estekan sakatuz lotutako aktaren dokumentua eskuratuko da 

(eskuliburuaren 5.1 puntua). “Bilkura ikusi” estekan sakatuz gero, sistemak 

erakutsiko du bilkuraren lotutako dokumentua (ikus eskuliburu honen 5.3 puntua).  

Orrialdearen azken zatian “PDFa sortu” esteka erakusten da; bertan pdf bat sortuko da 

filtroekin eta topatutako gaiekin. 

 

7.1. Gaiaren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.5 puntua 

7.2. Gaiari lotutako bilkuraren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.3 puntua 

7.3. Gaiari lotutako aktaren dokumentua 

Ikus eskuliburu honen 5.1 puntua 


