
 
 

 

 

ERABILTZAILEAREN ESKULIBURUA 

 

Informazioa bilatzeko moduak 
 

Datu-baseak erraztasunak ematen ditu informazioa aise eta bizkor eskuratu eta 

ustiatzeko, bilaketak egiteko hainbat estrategia erabilita:  

 

a) Kontsulta erraza, bilaketa egiteko hitz edo esaera bat sartuz hasierako laukian; 

beraz, ez da beharrezkoa jakitea eskuratu nahi den informazioa zer eremutan 

dagoen. Honako hauek eskainiko ditu kontsulta horrek bere emaitzen artean: zer 

termino kontsultatu den, datu-basean termino hori duten erregistroak, baita 

erregistroari lotutako dokumentuak ere, euskarria edozein dela (pdf, word, excel, eta 

abar). 

 

Pantaila horretan, era berean, honako hauek agertuko dira: onartutako azken 10 

irizpenak, sarbide mugatua ez dutenak. 
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b) Kontsulta aurreratua, edo aditu moduan: datu-basean definitu diren eremu 

espezifikoetako batean edo batzuetan kontsultatuz terminoak.  

 

 

 

Bilaketarako eragileak edo zeinuak 
 

Honako eragile edo zeinu hauek erabil daitezke bilaketarako esaerak edo esamoldeak 

prestatzeko: intersekziozkoa, bilketazkoa, ezezkoa eta adjazentzia edo 

auzokidetasunezkoa. 

Ondoren, horietako bakoitza azalduko dugu taula-formatuan, oinarrizko adibide batekin: 

Eragilea Deskripzioa  Adibidea 
"……" Adjazentzia- edo auzokidetasun-eragilea.

Elkarren ondoan eta ordena jakin batean

dauden bi termino edo gehiago aurkitu 

nahi izanez gero, komatxo bikoitzak 

erabiliko ditugu. 

“Responsabilidad patrimonial” esamoldea duten 

dokumentu guztiak aurkitu nahi izanez gero, 

honako hau tekletatu beharko dugu: 

"responsabilidad patrimonial" 
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Y Intersekzio-eragilea, zenbait bilaketa-

termino duten dokumentuak bilatzeko 

aukera ematen duena. 

Ertzaintzaren jarduerak direla eta, Eusko 

Jaurlaritzaren ondare-erantzukizunari buruzko 

dokumentuak aurkitu nahi baditugu, honako hau 

tekleatuko dugu: 

Responsabilidad patrimonial Y ertzaintza 
O Bilketa-eragilea. Zeinu edo eragile horrek 

aukera ematen digu gutxienez bilaketa-

terminoetako bat duten dokumentuak 

bilatzeko (beraz, ez da nahitaezkoa 

dokumentuetan termino guztiak 

agertzea). 

”Subsidio” edo “prestación económica” 

terminoak dituzten dokumentuak hautatu: 

subsidio O "prestación económica" 
Adibide honetan, “Prestación económica” 

terminoa komatxo artean sartuko ez balitz, 

“prestación” eta “económica” terminoak 

(edozein toki edo ordenatan) edo “subsidio” 

terminoa dituzten dokumentuak bilatuko lituzke 

sistemak. 
NO Ezezkotasun-eragilea. Erabiltzaileak 

termino bat edo batzuk aurkitu nahi 

baditu dokumentu batean, baina, aldi 

berean, beste bat edo batzuk aurkitu nahi 

ez baditu. Intersekzioa adieraztekoarekin 

(Y) batera erabili ohi da. 

”Indemnización” terminoa bai, baina 

“responsabilidad patrimonial” esamolderik ez 

duten dokumentuak aukeratu.  
Indemnización NO “responsabilidad 
patrimonial” 

* Trunkatu edo mozteko eragilea. Erro 

jakin batekin hasten diren terminoak 

dituzten dokumentuak bilatzeko aukera 

ematen du. 

ARBITR* 
Hasiera hori daramaten terminoak (arbitraje, 

arbitratu, arbitro…) dituzten dokumentu guztiak 

aurkitzeko aukera ematen du. 

 

Kontuan hartzekoak, oro har: 

1. Bilaketa-esamoldea edo –esamoldeak nabarmenduta agertzen dira. 

Sistemak letra lodiz nabarmentzen ditu erabilitako bilaketa-esamoldean jarritako 

terminoak. 

2. Ez da beharrezkoa hitzei azentua jartzea. Sistemak berdin-berdin aurkitzen 

ditu “indemnización” zein “indemnizacion” hitzak. 

3. Zeinuak edo eragileak eta terminoak letra larriz zein xehez idatz daitezke. 
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4. Zenbait bilaketa-termino tarte batez banaturik sartuz gero, intersekzio-zeinu edo 

–eragilea (Y) dago lehenetsita. Hurrengo adibidean, esate baterako, emaitza 

bera aterako litzateke bi esamoldeekin: 

- responsabilidad Y patrimonial 

- responsabilidad patrimonial (≠ “responsabilidad patrimonial”) 

5. Sistemak eragile edo zeinutzat hartzen duen terminoetako bat (Y, O, NO) 

kontsulta-termino gisa erabili nahi izanez gero, komatxo artean jarri beharko 

dugu. 

 

Emaitzak ikusi 
 
Bilaketa egin ondoren, zerrenda bat aurkeztuko digu sistemak, adierazitako baldintzak 

betetzen dituzten dokumentuekin. Aurkitutako dokumentuen kopurua ere agertuko da. 
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Hasierako aurkezpen horretatik abiatuta, beraz, interesatzen zaion dokumentua (edo 

dokumentuak) aukeratu dezake erabiltzaileak, “Izenburua /Laburpena” klikatuz. 

Dokumentuaren deskripzio-fitxa kontsultatu ahal izango du bertan, eta hortik abiatuta, 

“Dokumentua ikusi” aukeraz baliatuz, dokumentu osoa ikusi ahal izango du (pdf, 

word edo dena delako formatuan): 
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Datu-basearen egitura 
 

 

Ondoren deskribatzen dira Eusko Jaurlaritzaren intranet juridikoaren datu-baseetako 

bakoitzaren eremuak, eta eremu horietako bakoitzarentzat zehazten dira bere edukia, 

informazioa transkribatzeko forma, eta balio-taula baten bidez betetzen den ala ez.  

 

 

 

TXOSTENAK ETA IRIZPENAK 
EREMUAREN IZENA FORMATUA EDUKIEN DESKRIBAPENA 
Erakunde 
arduradunaren mota 

TAULA Eusko Jaurlaritza terminoa agertzen da beti. 
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Txostenaren erakunde 
arduraduna 

TAULA Irizpen edo erabakiaren egilearen arabera bereizten da: 
 
Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa (1999tik 2004ko 
abenduaren 15era) 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa (2004ko abenduaren 16tik 
aurrera, egun horretan jarri baitzen indarrean 9/2004 Legea) 

Legelari txostengilea TESTUA Gaia aztertu eta irizpen- edo erabaki-proposamena egiteko ardura 
duen bokalaren izena jasotzen du.  
Honela transkribatuko da izena: 1. abizena, 2. abizena, Izena  
Txostengile bat baino gehiago izanez gero, / batez bereiziko dira.

Dokumentu-mota TAULA Dokumentu juridikoaren mota jasotzen du, edukiaren eta berezko 
ezaugarrien arabera definituta: 
 Irizpena  
 Erabakia 

Dokumentu-zk. ZENBAKIZK
OA 

Irizpenaren edo erabakiaren zenbakia  
Formatu honekin ageri da datu hori: zk./ uuuu  

Dokumentu-data DATA Aztertutako irizpen edo erabakiaren data jasotzen du.  
Formatu honekin ageri da datu hori: ee / hh / uuuu (eguna / hila/ 
urtea) 

Izenburua / 
Laburpena 

TESTUA Kontsultaren titulua jasotzen du 
 

Erakunde kontsulta-
egilea 

TAULA Kontsulta egin duen erakundea jasotzen du 

Arlo juridikoa TAULA Irizpenaren sailkapena jasotzen du  
Azpiarlo juridikoa TAULA Irizpenaren sailkapena jasotzen du 

Araubidea  TESTUA Txostenaren edo irizpenaren ondorioak oinarritzeko legeria 
jasotzen du.  

Deskribatzaileak TAULA Dokumentuaren edukia ondoen definitzen duten terminoa/k. 
Zientzia Informazio eta Dokumentaziorako Zentroaren 
(CINDOC) Zuzenbide Thesaurusetik aukeratuko dira termino 
horiek. 

Boto partikularra TESTUA Irizpenari edo erabakiari boto partikularra eman dioten 
Batzordeko kideen izena jasotzen du.  
Honela transkribatuko da izena: 1. abizena, 2. abizena, Izena  
Bat baino gehiago izanez gero, / batez bereiziko dira. 

 


