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AGuRRA 

1990ean, lanbide bereko lagun talde batek indarrak batzea 
erabaki zuen ofizialki existitzen ez zen artxibozain, liburuzain 
eta dokumentalisten lanbidea defendatzeko. Erregistroko 
teknikariak “liburuzain eta artxibozain lagunen” kultur elkar-
te moduan inskriba zitezen tematu ziren arren, talde hark ez 
zuen amore eman elkarte profesional gisa onartuak izan arte. 
Irmotasun hari esker, ALDEE sortu zen, Euskadiko liburutegi, 
artxibo eta dokumentazio-zentro guztien baldintzak hobetu 
dituen elkarte profesionala. Ez da esaldi handi eta hutsala: hor 
daude etengabeko prestakuntza-eskaintzak, artxiboei eta li-
burutegiei buruzko legeria bultzatzeko administrazioekiko 
elkarrizketak, gure eremu geografikoan unibertsitate-presta-
kuntza arautua lortzeko ahaleginak edo lanbidea defendatze-
ko etengabeko ekimenak.

Inplikatutako pertsonen lanari eta erakunde arduradunen la-
guntzari esker, ALDEEk lanean jarraitu du ordutik, informa-
zioa balio-iturri eta ezagutza ekitatez eta iraunkortasunez 
banatutako baliabide izan daitezen. Egungo zuzendaritza-ba-
tzordeari egokitu zaio elkartearen 30. urtemugan haren zu-
zendari izateko ohorea eta erantzukizuna. Ezin izan genuen 
ospatu guk hala nahi genuenean (2020a ez da egokia izan bi-
lerak eta jardunaldiak egiteko), baina planeatu bezala egingo 
dugu, bazkide eta erakundeekin batera, San Telmo Museoan 
The discipline of organizing argitalpenaren euskarazko edi-
zio hau aurkezteko antolatutako jardunaldiarekin, gure ustez, 
profesional guztiek ondo ezagutu beharreko eskuliburua bai-
ta honako hau.

Azken hamarkadan, informazio digitalaren ezagutzaren anto-
laketari eta ustiapenari buruzko material berriak agertu dira; 
horien artean The discipline of organizing nabarmentzen da, 
objektu informatibo digitaletan bereziki aplika daitezkeen an-
tolaketa-sistemen esparru orokorra jorratzen duen erreferen-
tziazko eskuliburua. Liburutegiak, artxiboak, museoak, argital-
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pen digitala, informazioa berreskuratzea, edukiak kudeatzea, 
informazio-zerbitzu digitalak diseinatzea eta beste hainbat 
arloren azpian dauden alderdi kontzeptualak modu integra-
tuan aurkezten dituen obra da. Halaber, informazioa eskuratu, 
biltegiratu eta deskubritu ahal izateko gizarteak duen eten-
gabeko erronkaren oinarri partekatuak azaltzen ditu. Gainera, 
gorabidean dauden arloen ikuspegiak txertatzen joan da pix-
kanaka. Hala nola, datu-zientzia, web-posizionamendua edo 
datu-webgunea, eta gidaliburu bat sortu du, hiztegi partekatu 
bat proposatzen duena, bibliotekonomia eta dokumentazioa 
bezalako eremu klasikoetatik informazio-aktiboen kudeake-
ta korporatibora edo datu publiko irekien kudeaketara lotzen 
duena.

O ‘Reilly Media Inc. argitaletxeak argitaratua eta CC-BY-NC li-
zentziapean banatua, The discipline of organizing FESABIDek 
eta Espainiako hainbat unibertsitatek itzuli eta digitalki argita-
ratu dute gaztelaniaz. Liburu hau euskaratzea eta argitaratzea 
elkartearen urteurreneko opari ona izan daitekeela uste dugu 
ALDEEn.

 Eva Alberdi eta Fernando Juarez.

Liburuzainak. ALDEEko bazkideak.  
Antolatzearen diziplina argitalpenaren arduradunak.
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ANTOLATZEAREN DIZIPLINA

Antolatzearen diziplina da aukeratu dugun titulua iSchools 
nazioarteko sarearen The discipline of organizing erreferen-
tzia-eskuliburua euskarara itzultzeko. Eskuliburu horretan, in-
formazio-objektu digitalei bereziki aplika dakizkiekeen anto-
laketa-sistemen esparru orokorra jorratzen da.

Obrak modu integratuan aurkezten ditu hainbat arlotan (eza-
gutzaren irudikapena, liburutegiak, artxiboak, museoak, argi-
talpen digitala, informazioaren berreskurapena, edukien ku-
deaketa, informazio-zerbitzu digitalen diseinua) funtsezkoak 
diren kontzeptuak, azaltzen dituztenak informazioa eskura-
tu, aberastu, biltegiratu eta aurkitu ahal izateko etengabeko 
erronka sozialen oinarri partekatuak.

Lanak, Robert J. Glushko-k koordinatu duena, gehitu ditu pix-
kanaka goraka doazen beste arlo batzuetako ikuspuntuak, 
hala nola datuen zientzia, web posizionamendu edo datuen 
web-a arloetakoak. Horrela, lexiko partekatua proposatzen 
duen eskuliburu bat sortu du, lotzen dituena eremu klasikoak 
(bibliotekonomia eta dokumentazioa) eta informazio-akti-
boen kudeaketa korporatiboa, datu publiko irekien kudeaketa, 
informazio-ingeniaritza eta zientzia kognitiboak.

Itzuli dugun liburua anbizio handiko lana da. The discipline of 
organizing liburuaren 2013ko lehen edizioa, TDO book izenaz 
ezaguna, ASIS & T-k (Association for Information Science and 
Technology) information science alorreko urteko liburua dela 
aitortu zuen. Informazio digitalaren arloko erreferentziazko ar-
gitalpen-zigiluetan berrargitaratu da, hala nola O ‘Reilly-n eta 
MIT-en edo Berkeleyko Unibertsitatean, eta laugarren edizioa 
du dagoeneko, ezagutza antolatzeko eta informazio digitala 
ustiatzeko joera-aldaketa azkarren aurrean atzean ez geldi-
tzeko. Gainera, ausardiaz pentsatua dago: bertsio profesional 
bat dago, non aipu bakoitza arlo batean kokatzen den (Zien-
tzia kognitiboak, informatika, LIS);”informatikaren” arloko ira-
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kurleentzako beste edizio bat; core concepts edizioa, zeinak 
erreferentzia bibliografikoak murriztu eta irakurketa zuzenago 
bat bilatzen duen. Hori da paperean inprimatu dugun bertsioa.

Liburuaren egileek “antolaketa-sistemak” terminoa erabiltzen 
dute continuum historiko gisa eta hainbat arlotan partekatu-
tako ikuspegi gisa:

“Baliabideak deskribatzeko eta antolatzeko kontzeptuak, me-
todoak eta teknologiak lantzea funtsezko giza jarduera izan 
da milaka urtetan, eta eboluzionatu egin du, bai giza beha-
rrei erantzuteko, bai premia berriak ahalbidetzeko. Antolaketa 
Sistemek zibilizazioaren garapena ahalbidetu zuten, nekazari-
tza eta merkataritzatik hasi eta gobernu eta gerraraino. Gaur 
egun, Antolakuntza Sistemak jarduera ekonomikoaren espa-
rru guztietan txertatuta daude, baita ere ikerketan, hezkun-
tzan, zuzenbidean, medikuntzan, negozioetan, zientzian, me-
moria instituzionalean, memoria soziokulturalean, gobernuan, 
kontuak ematean eta eguneroko bizitzako ohiko jardueretan.”

Informazioaren antolaketa gure gizarte digitalizatuan ager-
tzeko moduek informazioa bihurrarazten dute. Informazioa 
nonahikoa da eta ia edozein elkarrekintzari itsatsita dago, 
eta, horregatik, jakintzat jotzen da edo naturalizatu egiten da, 
prozesuen berezko emaitza bat balitz bezala. Milioika pertso-
nak webguneak sortzen dituzten eta haietan nabigatzen dute, 
blogak egiten dituzte, etiketatzen dute, txiokatzen dute eta 
era guztietako komunikabideetako edukiak kargatu eta des-
kargatzen dituzte, “informazioa antolatzen ari naiz” edo “da-
tuak biltzen ari naiz” pentsatu gabe. Funtsean, informazioaren 
arkitektura duten produktuak sortzen dituzte. Liburuaren egi-
leen ustez, ideia nagusietako bat da diziplina akademikoetan 
eta ikasketa-planetan izaten diren informazioaren antolaketa 
eta informazioaren berreskurapena bereiztea gaur egun ez 
dela lehen bezain garrantzitsua. “TDO book” lanak, beraz

“banaketa gutxi ditu informazioaren antolaketaren (IO) eta in-
formazioaren berreskurapenaren (IR) artean. Aldiz, antolamen-
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du-sistemen diseinuan eta hedapenean dauden erronkak eta 
funtsezko kontzeptuak azaltzen ditu, IO eta IRren arteko ha-
rremanak eta konpentsazioak etengabe azpimarratzeko. Anto-
lamendu-sistemaren kontzeptuak diseinuaren dimentsioak eta 
erabakiak nabarmentzen ditu, zeinak kolektiboki zehazten bai-
tituzte baliabideen antolamenduaren irismena eta izaera, bai eta 
antolatutako baliabideak konparatzen, konbinatzen, eraldatzen 
eta haiekin elkarreragiten duten prozesuen gaitasunak ere.”

Lan hau euskaraz eskuragarri izatea funtsezkoa da informazioa 
antolatzeko prestakuntzarako; izan ere, informazioaren antolake-
ta tradizio bereizietatik datozen hainbat unibertsitate-ikasketa eta 
espezializazio akademiko eta profesionaletako elementua da.

FESABIDek gaztelaniara itzuli dituen eta ALDEEn paperean 
inprimatzeko hautatu ditugun hiru kapituluek, hasiera batean, 
edozein baliabide mota antolatzeko diziplina zeharka ulertze-
ko funtsezko kontzeptuak mugatzen dituzte, antolaketa-sis-
temetarako abstrakzio bat eraikiz. Abstrakzio horrek aplika-
zio-domeinu klasikoetatik independentea izan behar du, eta 
bertan osagai batzuk proposatzen dira, eta garrantzi berezia 
dute objektuen deskripzio- eta irudikapen-jarduerek, funtsean 
informazio-edukiak direnak, non desberdintzen diren baliabi-
de primarioak eta baliabide deribatuak edo metadatuak. 

Antolaketa-zereginak garatzeko objektu ukigarri gisa, infor-
mazio-baliabide sinple, agregatu, dinamiko eta multiformea-
ren kontzeptu labainkorra mugatzeak beste kapitulu bat har-
tzen du. Baliabideen deskribapenak informazioa identifikatu, 
izendatu eta aberasteko gai konplexuei erantzun nahi die, 
informazio horrek baliabide bat baliotsu bihurtzen duenean, 
bere informazio-edukiaren arabera beste errekurtso batzue-
kin lotzen duenean eta balioa eta ezagutza sortzeko gizar-
te-helburu gisa testuinguruan jartzea ahalbidetzen duenean.

Antolatzearen diziplina liburu osoa formatu hauetan topa-
tu ahal izango dituzue ALDEE elkartearen webgunean: .html, 
.epub, .mobi eta .pdf.
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1.1. AntolAtzeAren diziplinA

Antolatzea zera da: gaitasunak sortzea, berariaz inposatuz or-
dena eta egitura. 

antolatzea jarduera ohikoa da guztiz, horregatik, sarritan, 
hartaz gehiegi pentsatu gabe egiten dugu. antolatzen ditu-
gu zapatak armairuan, liburuak apalategietan, espeziak su-
kaldean, ordainagiriak eta fakturak errenta-aitorpenerako 
karpetetan eta baita jendea ere negozio-proiektu eta kirol
-taldeetan. Gutako askok, geure lanetan, antolaketa-ataza 
jakin batzuk egin behar izaten ditugu. Baliteke, are gehiago, 
horiek egiteko apropos prestatu izana, diziplina-praktika be-
rezituak betez. ataza horiek ezin hobeki egiten ikasi arren, 
maiz ez gara ohartzen antzekoak direla guk egiten ditugun 
antolaketa-atazak eta besteek egiten dituztenak, eta oso an-
tzekoak direla, halaber, lanean egiten ditugunak eta etxean 
egiten ditugunak. Gehien erabiltzen dugun antolaketa Siste-
mei dagokienez, emantzat jo ohi ditugu haien kontzeptuak 
eta metodoak. 

liburu honen helburua da irakurleek kontzientzia handiagoa 
izan dezatela edozein eratako baliabideak antolatzearen esa-
nahiaz, baita baliabideak antolatzeko erabiltzen diren printzi-
pioez ere. liburu honek, zehazki, Antolaketa Sistema deritzon 
kontzeptua aurkeztu nahi du: berariaz antolatu den baliabi-
deen bilduma bat, eta horien bidez gauzatu daitezkeen elka-
rreragin-jarduerak. liburu honetan aztertuko dugu zer-nolako 
diseinu-erabakiak hartzen diren baliabideen antolaketa siste-
matikoak egiteko, eta, bestalde, zer diseinu-patroiren bidez 
eratzen diren baliabideen arteko elkarreraginak.

Gauza fisikoak antolatzen ditugu. Gutako bakoitzak era as-
kotako gauzak antolatzen ditu bere bizitzan: liburuak apala-
tegietan; errenta-aitorpenaren agiriak karpetatan; arropa tira-
dera eta armairutan; sukaldeko tresnak tiraderatan. liburutegi 
publikoek, adibidez, liburuak, aldizkariak, mapak, CD-ak eta 
DVD-ak antolatzen dituzte, baita binilo zahar batzuk ere. Iker-
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keta-liburutegiek, aurreko gauza horiez gainera, eskuizkribu 
bereziak, panfletoak eta partiturak antolatzen dituzte, bai eta 
inprimatutako bestelako informazio ugari ere. Museoek, beren 
aldetik, margoak, eskulturak eta bestelako artefaktuak antola-
tzen dituzte, balio kulturala, historikoa eta zientifikoa dutenak. 
Dendek eta hornitzaileek beren salgaiak antolatzen dituzte 
kontsumitzaileentzat, eta baita bata bestearentzat ere. Kirol
-ligetan, jokalariak taldetan antolatzen dira; taldeek, berriz, 
beren posizio edo betekizunaren arabera antolatzen dituzte 
jokalariak. 

Gauza fisikoei buruzko informazioa antolatzen dugu. Guta-
ko bakoitzak gauzei buruzko informazioa antolatzen du, adi-
bidez, gure etxe barruan dauden gauzen inbentarioa egiten 
dugunean seguruaren kontuetarako, edo nahi ez ditugun gau-
zak saltzen ditugunean eBay-n, edo jatetxe bati nota jartzen 
diogunean Yelp-en. liburutegietako fitxen katalogoek, eta ho-
rien online baliokideek, azaltzen digute zer liburu biltzen diren 
liburutegi batean, eta non topatuko ditugun. Sentsoreek eta 
RFID etiketek, berriz, salgaien mugimenduari jarraitzen dio-
te –baita liburutegiko liburuei ere–, horniketa-kateetan barna, 
eta orobat jarraitzen diote autoen mugimenduari (edo mugi-
mendu ezari) autobideetan. 

Gauza digitalak antolatzen ditugu. Gutako bakoitzak bere in-
formazio digitala antolatzen du –mezu elektronikoak, doku-
mentuak, liburu elektronikoak, MP3 eta bideo dokumentuak, 
hitzorduak, kontaktuak– bere ordenagailuan, mugikorrean, 
irakurgailuan edo «hodeian»; horretarako, Interneteko proto-
koloak darabiltzaten informazio-zerbitzuak baliatzen ditugu. 
Ikerketa-liburutegi handiek, berriz, aldizkari eta liburu digita-
lak, programa informatikoak, gobernuaren datu-sortak (data-
sets) edo datu-sorta zientifikoak, datu-baseak eta beste era 
askotako informazio digitala antolatzen dute. Enpresek beren 
negozio-agiriak eta bezeroei buruzko informazioa antolatzen 
dute enpresaren beraren aplikazioetan, eduki-biltegietan eta 
datu-baseetan. Erietxeek eta klinikek gorde eta elkarren ar-
tean trukatzen dituzte bezeroen historialak, X-izpien probak 
eta eskanerren emaitzak. 
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Gauza digitalei buruzko informazioa antolatzen dugu. libu-
rutegi digitalen katalogoek, Interneteko atariek eta webgune 
agregatzaileek beste baliabide digital batzuetara iristeko es-
tekak antolatzen dituzte. Bilatzaileek, webguneen edukia eta 
estekak aztertzeaz gainera, garrantziaren arabera sailkatzen 
dituzte, eta, horrela, gure arreta erakarri nahi duten milaka mi-
lioika webguneak antolatzen dituzte. Interneten oinarritutako 
zerbitzuak, datuak elikatzeko sistemak eta bestelako informa-
zio baliabideak elkarri lotu ahal zaizkio, informazio ugariko 
negozio-prozedurak egin ditzaten, edo elkarri gehitu eta az-
tertu daitezke, informazio-zerbitzuen aurreikuspena eta per-
tsonalizazioa ahalbidetzeko. 

Errepara diezaiogun hurbilagotik antolaketaren lau modu edo 
testuinguru horiei. «Gauzak antolatzea» eta «informazioa anto-
latzea» bereizi ditugu. lehen begi-kolpean, eman dezake kon-
tu zeharo ezberdinak direla, batetik, gauza fisikoak antolatzea 
–hala nola liburuak, CDak, makina baten zatiak edo sukalde-
ko tresnak– eta, bestetik, gauza digital ez-ukigaiak antolatzea. 
Gauza fisikoak antolatzeko, sarritan, beren forma, neurri, ma-
terial edo fabrikazioa hartzen dugu aintzat, edo, bestela, be-
ren ezaugarri berezko eta agerikoen arabera antolatzen ditugu: 
adibidez, jantzien armairuan, alkandorak antola ditzakegu esti-
loaren edo kolorearen arabera, eta gure musika-bilduma anto-
latzeko, berriz, binilo zaharrak eta CDak bereizi ditzakegu. li-
buruak beren neurriaren arabera sailka ditzakegu apalategian, 
esaterako, liburu ilustratu handi eta astunak beheko apalean 
jarriz. Jantziak eta informazio-artefaktu ukigaiak beren age-
riko ezaugarrien araberako antolatzeko modu horrek, itxuraz 
behintzat, ez du zerikusirik Kindle irakurgailuan liburu digitalak 
gorde eta antolatzeko moduarekin, ez eta musika digitala mu-
sika-irakurgailuan antolatzeko dugun moduarekin ere. Badirudi 
X-izpiak sailkatu, gorde eta horietara jotzearen jarduerak ez-
berdinak izango direla baldin eta X-izpiak filmean inprimatuta 
badaude edo, ostera, formatu digitalean badaude. 

Batzuetan, informazioa formatu ukigaian baldin badago, 
gauzak antolatzearen eta informazioa antolatzearen proze-
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sua antzeko samarra da, eta ez da harritzekoa. Izan ere, au-
rreko bi hamarkadetan informazio digital nonahikoa zabal-
du bada ere, epe laburra da hori, kontuan hartuta gizakiek 
hamar mila urtetik gora igaro dituztela informazioa harrian 
zizelkatzen, buztinean lantzen, edo tintaz idazten papiroe-
tan, pergaminoan edo paperan. Informazio-artefaktu uki-
gai horien ondorioz, informazioa gauza fisiko gisa hartzen 
duen ikuspegia sakon txertatu da gure kulturan, hizkuntzan 
eta informazioa diseinatzeko eta antolatzeko ditugun me-
todoetan. Informazio ukigaiari buruzko ikuspegi hori bere-
ziki nabarmena da liburu bitxien bildumetan, non liburuen 
izaera fisikoa gurtzen baita, eta arreta berezia eskaintzen 
baitzaio horien azal, kaligrafia eta konposizio tipografiko 
bereizgarriei. 

Nolanahi ere, beste kasu batzuetan alde nabarmenak daude 
gauzak eta informazioa antolatzeko moduetan, baita infor-
mazioa modu fisikoan emanda badago ere. Gure «informazio 
gauzak» antolatzen ditugunean, gehienetan, zer diren hartzen 
dugu aintzat, eta ez, ordea, haien ageriko ezaugarriak. Etxean, 
artistaren edo genero musikalaren arabera sailkatzen ditu-
gu gure CDak; sukaldeko liburuak, ostera, bidaia-liburuetatik 
aparte jartzen ditugu, eta orobat bereizten ditugu fikziozko li-
buruak eta kontsulta-liburuak. liburutegiek gaiaren araberako 
sailkapen-eskemak erabiltzen dituzte, eta horietan badaude 
ehunka milaka kategoria ezberdin. 

Era berean, batzuetan, gauza fisikoak antolatzean, ez ditu-
gu kontuan hartzen horien ageriko ezaugarriak, eta, horren 
ordez, beren funtzioaren eta betetzen dituzten atazen ara-
bera banatzen ditugu. adibidez, erreminta-kutxetan edo lan
-mahaian gordetzen ditugu bihurkinak, aliketak, mailua, zerra, 
zulatzeko makina eta nibela, nahiz eta ez duten antzeko ezau-
garririk. Horiek denak antolatzeko orduan, ez dugu kontuan 
hartzen zer itxura duten, ezpada horiekin zer egin daitekeen. 
Erremintak nor bere funtzioaren arabera antolatzeak badu ze-
rikusirik, neurri batean, liburutegian dokumentuak beren gaia-
ren arabera antolatzearekin. 
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Bestalde, «gauzak antolatzea» eta «gauzei buruzko infor-
mazio antolatzea» bereizi ditugu. Bien arteko ezberdinta-
suna argi geratzen da baldin eta gogora ekartzen badugu 
liburutegietako fitxen katalogo tradizionala: fitxa horietan 
deskribatzen dira liburutegiko apalategietan dauden libu-
ruak. Gauza bat eta hari buruzko informazioa, bi-biak for-
matu fisikoan badaude, erraz ikus daiteke lehenengoa balia-
bide primarioa dela, eta bigarrena, berriz, hori deskribatzen 
edo horri buruzko informazioa ematen duen baliabide or-
dezko edo erantsia. 
 

zer da informazioa? 

Informazioari buruz badira ehunka definizio; gehienek, 
ideia bat dela esaten dute, eta lotura duela beste termi-
no batzuekin, hala nola «datuak», «jakintza» eta «komu-
nikazioa» –definitzeko zail-zailak horiek ere–. Gainera, 
informazioari buruzko ikuspegi intelektual eta ideolo-
giko horiekin batera, terminoak baditu beste erabilera 
mundutarrago batzuk; adibidez, zera galdetzen diogu 
geltokiko langileari: «Emango zenidake trenaren ordu-
tegiari buruzko informazioa?».

Informazioa gauza ez-ukigai gisa ulertzen duen ikuspegi 
abstraktuak oinarri intelektuala eskaintzen dio bai infor-
mazioaren zientzia modernoari bai informazioaren eko-
nomia eta gizarteari. Hala eta guztiz ere, informazioaren 
gaineko ikuspuntu abstraktuak, maiz, talka egiten du 
beste ideia askoz zaharrago batekin, zeinaren arabera 
informazioa gauza ukigai bat baita, eta modu naturalean 
azaleratu baitzen, informazioa formatu materialetan ko-
detu zenean era askaezinean. askotan nahasten ditugu 
bi zentzu horiek –«informazio eduki gisa» eta «informa-
zioa edukiontzi gisa»–, eta errazegi hartzen dugu orde-
nagailuan edo «hodeian» gordetako bit-kopurua infor-
mazio-edukiaren edo horren balioaren neurritzat.
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«Gauza digitalei buruzko informazioa antolatzea»ri dagokio-
nean, bereizketa askoz lausoagoa da. Bilatzaile batean liburu 
bat bilatzen duzunean, lehenik, liburuari buruzko deskriba-
pena jasotzen duzu, eta, sarritan, liburua bera klik batean es-
kura dezakezu. Gauza bat eta hari buruzko informazioa, bi
-biak digitalak direnean, aipatu dugun bereizketa ez da hain 
nabarmena, bietako bat edo bi gauzak formatu fisikoan dau-
den egoerarekin alderatuz gero. lehen, antola daitezkeen 
gauzei buruz ari ginela, X-izpiak aipatu ditugu adibide gisa –
filmean inprimatutakoak zein formatu digitalean daudenak–; 
ostera, mediku batek X-izpiak aztertzen dituenean, X-izpi 
horiek ez al dute pazienteari buruzko informazioa ematen? 
Eta enpresariek erabakiak hartzen dituztenean marketingari 
eta prezioei buruz, horretarako informazio digitala aztertuz 
–jendeak zer edo noiz erosiko duen erakusten duena–, pen-
tsa dezakegu, horrelakoetan bezeroak antolatzen dituztela 
hainbat kategoriatan, edo bezeroei buruzko informazioa an-
tolatzen dutela. 

«Gauza fisiko»en eta «gauza digital»en arteko ezberdinta-
sunez eta loturez luzaroan eztabaidatu dute filosofoek, hiz-
kuntzalariek, psikologoek eta beste hainbat adituk (Ikus taula 
gehigarri hauek: Zer da informazioa? eta Datuen eta informa-
zioaren arteko aldea). 

Zaila da azaltzea zer ezberdintasun dagoen gauza fisikoak 
antolatzearen, gauza digitalak antolatzearen eta gauza fisi-
ko eta digitalei buruzko informazio antolatzearen artean, izan 
ere, erabiliko ditugun hitz askok hainbat esanahi dituztelako, 
«informazioa»k berak bezalaxe. Esate baterako, bibliotekono-
miaren ikuspegitik, «dokumentu» bat zer den definitzerakoan, 
horren aurkezpenari edo inplementazioari lotutako balioak 
aipatzen dira, hortaz, formatu fisiko tradizionalak bakarrik 
biltzen dira termino horretan. Kontrara, informatikariek ikus-
molde abstraktu batetik heltzen diote «dokumentu»ari: horre-
la deitzen diote informazioa bere baitan biltzen duen unita-
te orori, eta bereizi egiten dituzte dokumentuaren edukia eta 
horren aurkezpena edo edukiontzia. 
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datuen eta informazioaren arteko aldea

Beharbada, irakurle zorrotzak konturatuko ziren ezberdin-
du egin ditugula datu-sentsoreak –«gauza fisikoei buruz-
ko informazioa»– eta datuak elikatzeko sistemak –«gau-
za digitalei buruzko informazioa»–. Informazio-zientzien 
eta jakintzaren kudeaketaren arloko testuliburu askok era 
zehatzagoan bereizten dituzte datuak eta informazioa. 
Horien ustez, datuak behe-behean daude Informazioaren 
Hierarkian, Jakintzaren Piramidean edo DIKW hierarkian 
(hierarkia horretan, datuak informazio bihurtzen dira, in-
formazioa ezagutza eta ezagutza jakinduria). 

Marko horretan, datuak zera dira: objektuen, gertaeren 
eta horien testuinguruaren ezaugarriei buruzko iruzkin 
gordin edo oinarrizkoak. Datuak informazio bihurtze-
ko, datuak gehitu, prozesatu, aztertu, formateatu eta 
antolatu beharra dago, esanahia eta testuingurua ema-
nez, eta balio behar dute galderei erantzuteko. Proze-
su horren baitan egon daitezke datuen gaineko kalku-
lu-, inferentzia- edo fintze-ariketak. adibidez, datuak 
dira tenperatura, prezipitazio eta haizearen abiadurari 
dagozkion neurketak. Horiek elkartu eta laburbiltzean, 
datu-multzo hori informazio estatistiko bihurtzen da, 
egun jakin batean izandako eguraldiari buruzkoa. Ha-
lako datuak hainbat hilabete edo urtez biltzen badira, 
datu-multzoak informazio bihurtuko dira: datuak bildu 
diren tokiko klimari buruzko informazioa, alegia. 

antolatzearen Diziplinak ez du halako ezberdintasun zo-
rrotzik ezartzen datuen eta informazioaren artean Hie-
rarkia/Piramidean. liburu honen irakurleek, seguru asko, 
informazio ugari erabiltzen den eremuetan lan egiten 
dute, edo halakoetan lan egin nahi dute, eta eremu horie-
tan informazioa eta datuak baliokidetzat jo ohi dira: biek 
adierazten dute datu-baseen edo datuak kudeatzeko 
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antzeko aldaerak izaten dira beste kontzeptu batzuen defini-
zioan, adibidez, «autore» eta «sortzaile» kontzeptuen kasuan. 
Demagun honako esaldi hau esaten dugula: «Herman Melville 
da Moby Dick-en autorea »; bada, kasu horretan, «autorea»ren 
kontzeptuak ez du zerikusirik obraren formatuarekin, hau da, 
berdin da guri zer etorri zaigun burura, liburu fisikoa ala elek-
tronikoa. Halere, autoretza gauza oso ezberdina da diziplina 
akademiko batean edo bestean. are gehiago, badira hain-
bat eredu estandar baliabideak deskribatzeko, baina zehaztu 
behar dutenean zer pertsona edo erakunde d(ir)en baliabi-
dearen eduki intelektualaren sortzaile nagusia(k), ez dira bat 
etortzen. Esaterako, musikaren deskribapena serioski hartzen 
duten pertsonek kritikatu egiten dute, eta arrazoiz gainera, 
streaming zerbitzu eta online denda batzuen jarrera, izan ere, 
«artista» bakar bat aipatzen dute: hala, ez dituzte bereizten 
konpositorea, zuzendaria, orkestra eta musikaren sorkuntzan 
bestelako betekizunak dituzten pertsonak. 

Baldin eta informazioaren kontzeptuan sartzen badugu ikas 
dezakegun edozer –«informatzen duen edozer»–, kontzep-
tua mugagabe bilakatzen da. Gure xedea, liburu honen bidez, 
zubi bat eraikitzea da, golko intelektual batek banatzen bai-
titu gauzak antolatzeko xedea duten baina gauza ezberdinak 

aplikazioen edukia. Baliteke, teoriaren arloan behintzat, 
erabilgarria suertatzea datuen eta informazioaren arteko 
ezberdintasun hori ezartzea, baina aplikazioan ez da hala. 

Gainera, datuen eta informazioaren arteko bereizketa 
lausotzen ari da, zeren eta datuen definizioa asko zabal-
tzen ari baita datuen zientzia izeneko alorrean. are, gaia 
lantzen duen atariko testu batek, bere izenburuaren bi-
dez, Hierarkia/Piramidetik ezabatzen du informazioa: 
Discovering knowledge in data: an introduction to data 
mining [Datuen baitako ezagutza deskubritzen: datuen 
meatzaritzaren sarrera bat].
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antolatzen dituzten diziplinak. Horretarako, egoera jakin ba-
tzuei erreparatu behar diegu: egoera horietan, informazioa 
existitzen da sormen- edo antolaketa-jarduera berariazkoen 
ondorioz (Ikus taula gehigarria: Antolatzearen Diziplina). 

antolatzearen diziplinaren oinarrietako asko, tradizioan, libu-
rutegien sektorearen ikusmoldetik aurkeztu dira, eta «bibliote-
konomian eta informazio-zientzien» arloan irakatsi. Horietako 
batzuk dira deskribapen bibliografikoa, sailkapena, izenda-
tzea, autoritate-kontrola, edukien kurazioa eta informazio es-
tandarrak. azken hamarkadetan, ordea, oinarriotan sakondu 
da, eta, informatikaren, zientzia kognitiboaren eta bestela-
ko eremu berrien bidez, oinarriok zabaldu egin dira, horien 
barruan txertatuz sektore pribatu eta bibliografiaz kanpoko 
testuinguruak, multimedia eta sare sozialak eta informazio 
ugari erabiltzen duten aplikazio berriak eta zerbitzu-sistemak 
–informatika mugikor, nonahiko eta zientifikoak ahalbidetzen 
ditu horiek–. antolatzearen diziplinan egin diren azken gehi-
kuntzak datuen zientziatik eta ikasketa automatikotik datoz, 
eta abiadurari eta eskalari lotutako gogoetak ekarri dituzte, 
zeinak azaleratzen baitira indar konputazional masiboa eta 
estatistika-teknika berriak uztartzen direnean informazioa an-
tolatzeko eta horretan ekiteko. 

Datuen zientziaren eta ikasketa automatikoaren metodo eta 
tresna berriei esker, gai gara informazio gehiago antolatzeko, 
azkarrago, eta aurreikuspenak egiteko, kontuan hartuz jen-
deak zer klikatu, erosi edo esan duen. Hau ez da, ordea, ha-
lako zerbait gertatzen den estreinako aldia: aurretik ere, ideia 
eta teknologia berriek auzitan jarri dute jendeak nola anto-
latzen zituen baliabideak eta nola jarduten zen elkarreragi-
nean horiekin. Orain berrogeita hamar urte, online bilatzeko 
katalogoak sortu ziren, eta, horren eraginez, jendea hasi zen 
liburutegia modu guztiz bestelako batean erabiltzen. Weba 
orain dela hogeita hamar urte eskas sortu zen, zientzialariek 
modua izan zezaten beren txosten teknikoak elkar trukatzeko; 
bada, orain, giza jarduera askoren oinarrizko parte bat da. Ez 
da komeni pentsatzea gauza berrienak dena aldatuko duela, 
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zeren eta gauza berriak sortuko baitira aurrerantzean ere, eta 
aurrerapen teknologikoak, oraindik ere, pertsonek egindako 
antolaketa-lanaren mendekoak eta osagarriak dira. Datuen 
zientziak ez ditu giza antolatzaileak ordezkatuko, ez behin-
tzat beste ezein zientziak gizakiak ordezkatu dituena baino 
neurri handiagoan (Ikus taula osagarria: Datuen zientzia eta 
Antolatzearen diziplina). 

Antolatzearen diziplina

Diziplina bat da ikasketa-eremu integratu bat, zeinean 
adostasun-maila bat baitago honako kontu hauei bu-
ruz: ikertu behar diren auzi eta arazoak, horien arteko 
loturak, horiek ikasteko modua eta auziei eta arazoei 
erantzuten dieten aurkikuntzak edo teoriak ebaluatzeko 
manera. Marko bat, berriz, kontzeptuen sorta bat da: oi-
narrizko egitura bat eskaintzen dute eremu bat ulertze-
ko, eta hiztegi komun bat osatzen dute azalpen-teoria 
ezberdinetan erabiltzeko. 

Antolatzea munta handiko auzia da hainbat diziplina-
tan, batez ere bibliotekonomian eta informazio-zien-
tzietan, informatikan, sistemen analisian, zuzenbidean, 
ekonomian eta negozioetan. Dena dela, diziplina horiek 
adostasun mugatua dute antolaketaren arazoei hel-
tzeko orduan eta horretarako konponbideak bilatzen 
dituztenean. adibidez, bibliotekonomiak eta informa-
zio-zientziak antolaketa aztertu izan dutenean, sekto-
re publikoaren ikusmolde bibliografikoa lehenetsi dute: 
oso aintzat hartu dituzte erabiltzaileen helmenari eta 
gordetzeari zegozkionak, eta metodo eta konponbide 
preskriptiboak eskaini dituzte. Horren kontrakarrean, 
informatikan, antolaketa aztertzean, informazio ugari 
erabiltzen den negozioetako erabilerei erreparatu zaio, 
bereziki prozesuaren efizientziari, sistemaren arkitektu-
rari eta horren gauzatzeari. Kudeaketa eta antolaketa 
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Hori dela-eta, diziplinarteko ikuspegi bat hartu behar dugu; 
horri esker, diziplinen puntu komunak azpimarratu ditzakegu, 
eta erakutsi dezakegu zertan egiten duten bat, ezen ez zertan 
ezberdintzen diren. Diziplina guztietan irakasten dira, adibi-
dez, baliabideen hautaketa, antolaketa, elkarreraginen disei-
nua eta mantenua, baina kontzeptu horiek hainbat modutan 
izendatzen dira. Hiztegi komun bat osatzen baldin badugu, 
eta horren bidez eztabaidatzen baditugu antolaketak dakar-
tzan erronka eta arazo komunak –diziplina bakoitzaren ikus-
molde estuari helduz gero, lotura horiek ilundu egingo lirate-
ke–, hobeto uler ditzakegu izan badiren antolaketa-sistemak, 
eta, aldi berean, ikus dezakegu ea nola asmatu daitezkeen sis-
tema berriak, bestelako hautuak eginez diseinuan. 

industrialean, giza baliabideak, baliabide materialak eta 
informazioa antolatzen dituzte, komertzioaren, lehia-
kortasunaren eta araudien indarrek taxutzen dituzten 
testuinguruetan. 

liburu honek, bere aldetik, ikusmolde abstraktuago bat 
dakar, antolatzearen auzi eta arazoei dagokienez: horiek 
ikertzen dituzten diziplinetako kontzeptu eta xede ko-
munak azpimarratzen ditu. Gure markoak proposatzen 
duenez, antolaketa-sistema orok dauka baliabideen bil-
duma bat, eta baliabidetzat jo ditzakegu gauza fisikoak, 
gauza digitalak eta horiei buruzko informazioa. antola-
keta-sistema orok ezaugarri edo printzipioen sail baten 
bidez deskribatzen eta sailkatzen ditu baliabideak, eta 
horren bidez gauzatzen ditu elkarreraginak baliabidee-
kin. Baldin eta aztertzen eta alderatzen badugu nola 
gertatzen diren jarduera horiek hainbat testuinguru eta 
alorretan, antolaketa-diseinuak identifika ditzakegu, eta 
ikusiko dugu antolaketa Sistemek, sarritan, antzeko bi-
zi-zikloa izaten dutela. antolatzearen diziplina bat eratu 
dezakegu, diziplinaz.
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datuen zientzia eta Antolatzearen diziplina

Ordenagailuaren gaitasunetan eta teknika estatistikoetan 
egiten ari diren aurrerakuntzei esker, gaur egun posible da 
datuetan patroiak identifikatzea eta horietatik informazio 
esanguratsua ondorioztatzea aurrez inoiz ezagutu gabeko 
maila batean. Datuen zientziari, ikasketa automatikoari eta 
analisi prediktiboari buruzko liburu eta artikulu askok au-
rreikuspen ausartak egiten dituzte, esanez ezen sortzen ari 
diren eremu horiek errotik aldatuko dutela mundua. Halako 
aldarrikapenek badute probokaziotik eta promesetik, baina 
datuen zientzia, muin-muinean, baliabideak hautatu, deskri-
batu eta antolatzeari dagokio, eta kontzeptu horiek denek 
tradizio luze bat dute informazio-zientzian eta biblioteko-
nomian. liburutegi bateko liburuak edo biltegi bateko sal-
gaiak antolatu eta deskribatu ordez, datuen zientzialari ba-
tek liburuei edo salgaiei buruzko informazioa antolatuko du 
datu-taula erraldoietan: baliabide bakoitza lerro bat izango 
da, eta haren ezaugarri deskriptiboak, berriz, zutabetan 
agertuko dira. Demagun jendeak kategoriatan sailkatu di-
tuela liburuak eta salgaiak; horren ostean, ikasketa auto-
matikoko teknikek liburu edo salgai berriak antola ditza-
kete kategoria horiexek erabiliz, edo, beharbada, kategoria 
berriak deskubritu ditzakete, helmen- edo erosketa-joerak 
aintzat hartuta. Beraz, datuen zientziaren teknikak berriak 
izan arren, zientzia horrek parean dituen erronketako asko 
ez dira berriak: datuen zientzialariek zuhurtziaz hautatu 
behar dituzte baliabideak, eta horien deskribapen egokiena 
eman; ulertu beharra dute aurreiritziek eragina izan deza-
ketela baliabideen deskribapen eta kategorizazioetan; uler-
tu behar dute nolako konpentsazioak eta osagaiak dauden 
jendearen eta ordenagailuen artean, eta, azkenik, algoritmo 
bidez egindako deskubrimenduak frogatu behar dituzte es-
perimentu kontrolatuak eginez. 

Datuen zientziaren inguruan dabilen eztabaida atzemate-
ko, zera ulertu beharra dago: motaren eta mailaren arteko 
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ezberdintasuna. Duela ehun urte, autoak 40 milia/orduko 
abiaduran joaten ziren autobidean. Gaur egun, berriz, bi al-
diz bizkorrago doaz, baina horrek maila aldatu du, ez bes-
terik. Ostera, abiadura handiagotzen baldin badugu 17.500 
milia/orduko neurrira iritsi arte, «abiadura orbitala» erdie-
tsiko dugu, eta horri esker joan gaitezke espaziora, lurra-
ren orbitara; bidaia hori beste mota batekoa da. 

Zertan datza, bada, datuen zientzia? Datuen zientziako 
eremu batzuetan datu «altuak» biltzen dira, alegia, mi-
lioika edo mila milioika erregistro, bakoitzak aldaera-ko-
puru erlatiboki txiki bat duela. Datu «altuak» inoiz baino 
lasterrago aztertzeko gai izanik, analisiaren maila aldatu 
da batez ere, datu-baseen teknika tradizionalekin alde-
ratuz gero. Hala eta guztiz ere, datu «zabal»en bilketari 
dagokionean –erregistro bakoitzak ehunka edo milaka al-
daera dituenean–, datuen zientziako teknikek modua es-
kain dezakete lehen inolaz ere ikus ez zitezkeen patroiak 
identifikatzeko, edo lehen garestiegiak zirenak edo kopu-
ru urrian besterik ikusi ezin zirenak aztertzeko. Horretan, 
baliteke datuen zientziak aldaketak eragitea motan. 

Baliabideen bilduma bat,  
antolatua

ahalbidetzen dituen  
elkarreragin-jarduerak

1.1 marrazkia: Antolaketa Sistema bat
Antolaketa Sistema batek hainbat baliabide biltzen ditu, eta 
halako moduan antolatzen ditu non jendeak edo eragile kon-
putazionalek horiekin jardun ahal baitute elkarreraginean. 
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1.2 «AntolAketA-SiStemA»ren 

kontzeptuA

antolaketari eta informazioari buruzko ikuspegi ugari ba-
teratzea proposatu nahi dugu; horretarako, Antolaketa Sis-
tema deritzon kontzeptua erabili nahi dugu: berariaz an-
tolatutako baliabideen bilduma bat eta horien bidez egin 
daitezkeen elkarreraginak. Definizio horrek elkartu egiten 
ditu zenbait ideia oinarrizko, zeinak atal honetan aurkez-
tuko baititugu laburki; ondoren, xehe-xehe landuko ditugu 
hurrengo ataletan. 

1.1 marrazkian antolaketa Sistema baten eredu kontzep-
tuala ikus dezakezue: hortxe daude berariaz antolatutako 
baliabideak, elkarreraginak (gezi-mota ezberdinak erabiliz 
bereizi dira) eta hainbat testuingurutan baliabideekin el-
karreraginean diharduten giza eragileak eta eragile kon-
putazionalak. 

antolaketa Sistema batek hau erakusten du, modu abs-
traktuan: nola deskribatzen eta antolatzen diren baliabi-
deen bilduma batzuk, halako moduan non giza eragileak 
eta eragile konputazionalak gai izango baitira elkarreragi-
nean jarduteko baliabideekin. antolaketa Sistema ikuspegi 
arkitektoniko eta kontzeptual bat da; ez da hura gorpuz-
tu dezaketen baliabideen antolaketa fisikoa, ez eta hura 
ezarri eta erabiliko duen pertsona, enpresa edo instituzioa 
ere. Batzuetan, zaila da bereizketa horiei eustea egunero-
ko hizkeran; adibidez, baliteke «liburutegi» antolaketa Sis-
tema deitzea baliabide-deskribapenen, antolaketa-prin-
tzipioen eta horien bidez egin daitezkeen elkarreraginen 
multzo batzuei. Nolanahi ere, batzuetan «liburutegi» dei-
tuko diogu antolaketa Sistema erabiltzen duen erakun-
deari berari, eta, jakina, «liburutegi»ak azpiegitura fisikoak 
direla adierazten duen ideia sakonki errotuta dago gure 
hizkuntzan eta kulturan. 
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Elaine Svenonius-ek, 2000. urtean, hainbat kontzeptu pro-
posatu zituen bibliografia-eremuetarako –The Intellectual 
Foundation of Information Organization liburuan–, eta, 
neurri batean, ekarpen horiek baliatu ditugu, inspirazio-i-
turri gisa, hemen darabilgun antolaketa Sistemaren kon-
tzeptua sortzeko. Svenoniusek onartzen zuen ezen des-
kribapen bibliografikoan eta katalogazioan egin izan diren 
jarduera batzuk, informazioa antolatzekoak, osatu egiten 
zirela, eta neurri batean konpentsatu ere, testu-prozesa-
mendu eta indexazioaren bitartez; azken horiek, norma-
lean, diziplina bereiz batean kokatzen ziren: informazioa 
berreskuratzea. Svenoniusek proposatu zuenaren arabera, 
informazioa antolatzeari buruzko erabakiak eta informa-
zioa berreskuratzeari buruzko erabakiak, berez, elkarri lo-
tuak zeuden, konpentsazio printzipioa tarteko; horregatik, 
elkarri lotutako sistema gisa hartu behar ziren: «Informa-
zioa eskuratzeko sistema baten eraginkortasuna zera da: 
sistema hori antolatzeko erabili den adimenaren funtzio 
zuzena» (ix). autorearen ekarpenak txalotu eta horietan 
sakontze aldera, bere liburuko aipuak ipini ditugu 2. kapi-
tuluko azpi-atal guztietan. 

Informazioa antolatzeari eta berreskuratzeari dagokion 
ikuspegi sistemiko batek hauteman eta egituratu egi-
ten ditu sistemaren berezko konpentsazioak; diziplina-
ren eta kategoriaren ikuspegi tradizionaletan, aldiz, ilun-
pean geratzen dira: informazioa sortu edo bilduma batean 
eransten denean –«sartzerakoan»–, zenbat eta ahalegin 
handiagoa egin informazio hori antolatzeko, orduan eta 
errazagoa izango da hura topatzea gero; bestalde, zen-
bat eta ahalegin handiagoa egin informazioa berreskura-
tzeko –«irtetean»–, orduan eta antolaketa gutxiago behar 
izango da. Baliteke baliabideen bilduma bat oso antola-
tuta egotea, baina beste norbaitek eta beste xede bate-
rako antolatu izana; orduan, berrantolatu beharra dugu, 
«sartzerakoan» nolakoa izango den kontuan hartuta. Hori 
barra-barra gertatzen da testu edo datu-multzo digitale-
kin: horiei dagokienean, ohikoa da aurrez antolatutako ba-
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liabideak edo horien deskribapenak antolatzea, itzultzea 
–formatua zein hizkuntza–, uztartzea, laburtzea edo bes-
te eraren batera eraldatzea, antolaketa Sistema berri ba-
tera molda daitezen. adibidez, sasoiko erosketa-patroiak 
ulertzeko, saltzaile batek uztar ditzake erosketei buruz-
ko datuak, eguraldiari dagozkionak eta jendeak telebis-
tan ikusi ohi dituen kirol-ekitaldien egutegia (izan ere, 
jendea etxean gera daiteke eguraldi txarra ari badu eta 
kirol-saioak telebistan ematen badituzte); bada, hiru da-
tu-sorta horietan, modu berean deskribatu behar lirateke 
«denbora» eta «kokapena». 

Ikuspegi sistemiko horrek ez ditu kontrakotzat jotzen in-
formazioa antolatzea eta informazioa berreskuratzea, bata 
giza jarduera delakoan eta bestea ordenagailuen jarduera; 
bestalde, ez ditu kontrajarritzat hartzen bata biblioteko-
nomia eta informazio-zientziari dagokiolakoan eta bes-
tea, berriz, informatikari. aitzitik, aise ikus dezakegu ezen, 
orain, ordenagailuek jendeari laguntzen diotela gauzak an-
tolatzen, eta, halaber, ordenagailuek baliabideak aztertzen 
eta antolatzen dituztenean, horretarako behar duten infor-
mazioaren zati handi bat jendeak ematen duela. adibidez, 
sailkapen konputazionaleko hainbat algoritmok ikasketa 
ikuskatuaren hurbilketak erabiltzen dituzte, eta jendeak 
sailkatutako itemekin hasten dira. 

azkenik, antolaketa Sisteman bildutako baliabideak edo-
zelakoak izanda ere, ikuspegi sistemikoa denetan erabil 
daiteke; horri esker, ñabardura gehiagorekin eztabaida dai-
teke ea nola banatzen diren antolatzearen kostu eta onura 
ekonomiko, sozial eta kognitiboak alderdien artean. anto-
laketa Sistema guztietan badira aurreiritziak, sistema sortu 
zuten pertsonen esperientziaren eta ikuspegien ondorioz. 
aurreiritzi horietako batzuk itzuri ezinekoak dira –halako 
antolaketa automatiko bat–,gizakien hautemate-gaitasun 
eta ahalmen kognitibo jaiotzekoak islatzen baitituzte. Gure 
gogoek egitura ezartzen dute, eta patroiak aurkitzen, baita 
halakorik ez dagoenean ere, eta ez gara gai modu zeharo 
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arrazionalean jarduteko, beraz gauzak sinpletzen ditugu, 
oharkabean. Bestalde, jendea ez da bereziki trebea etor-
kizuneko aukerez pentsatzeko orduan, ez eta bere espek-
tatibak berrikusteko orduan ere, froga berriak jaso arren; 
inertzia mental horren ondorioz, zenbait baliabide eta el-
karreragini eusten diegu antolaketa Sistemetan, nahiz eta 
jada ez diren beharrezkoak. antolaketa Sistemetako beste 
aurreiritzi batzuek, ordea, hautu berariazkoagoak islatzen 
dituzte, zeinak, modu inplizituen edo esplizituan, irabaz-
le eta galtzaileak eratzen baitituzte, elkarreragin batzuk 
aldeztu eta beste batzuk gutxietsi, edo, osterantzean, ba-
lio-sorta bat inposatzen edo gainjartzen dute sistemako 
alderdien gainean. adibidez, antolaketa Sistema askotan, 
jendea taldetan edo ilaratan antolatzen da, hartara, elka-
rreraginak efizienteagoak izan daitezen: airelineek gehien 
ordaindu duten bezeroei ematen diete lehentasuna hegaz-
kinera sartzean, baina, hegazkinera sartzeko azken taldean 
baldin bazaude, agian ez zaizu bidezkoa irudituko. 

1.3. «BAliABide»Aren kontzeptuA

Baliabide kontzeptuak badu esanahi arrunt bat: jardue-
ra baten bidez xede bat lortzeko modua eskaintzen duen 
baliozko edozer. Definizio horrek esan nahi du baliabide 
bat izan daitekeela gauza fisiko bat, gauza ez-fisiko bat, 
gauza fisikoei buruzko informazioa, gauza ez-fisikoei bu-
ruzko informazioa edo antolatu nahi zenukeen edozer. Ba-
liabide bezain zabalak dira beste hitz hauek ere: entitate, 
objektu, item edo kasu. Dokumentu sarritan erabiltzen da 
informazio-baliabideez aritzeko –formatu digitalean zein 
fisikoan–; artefaktua, berriz, jendeak sortutako baliabideei 
dagokie, eta, aktiboak, azkenik, balio ekonomikoa duten 
baliabideak dira. 

Baliabide kontzeptuak esanahi berezitu bat du Internete-
ko arkitekturan. Webguneak, irudiak, bideoak eta abarrak 
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deskribatzean, baliabideak direla esan ohi da, eta horieta-
ra iristeko protokoloak –Hipertestua Transferitzeko Proto-
koloa (HttP, ingelesezko sigletan)– baliabideen identifika-
tzaile uniformea erabiltzen du –Baliabideen Identifikatzaile 
Uniformea (URI, ingelesezko sigletan)–.

Baliabide primario gisa hartzen badugu identifika daite-
keen edozein gauza, kontzeptuaren orokortze garrantzi-
tsu bat egingo dugu, izan ere, modu horretan, antolaketa 
Sistemen parte izan daitezke Interneten oinarritutako zer-
bitzuak, datuak elikatzeko sistema, RFID etiketak dituzten 
objektuak, sentsoreak eta bestelako gailu adimentsuak 
edo eragile konputazionalak.  

Baliabide ukigaien eta ez-ukigaien arteko aldeak nabar-
mendu ordez, ezinbestekoa iruditzen zaigu honako kon-
tu hau zehaztea: ea baliabide ukigaiak eduki informatiboa 
daukan –ea zerbaiti «buruzkoa» den edo beste baliabide 
bat ordezkatzen duen–, ala, kontrara, gauza fisiko bat den 
bezainbatean bakarrik hartu behar den. liburu bat fisikoa 
zein digitala izan, bere eduki informatiboari erreparatuko 
diogu –zeri buruzkoa da?–; beraz, bere ezaugarri ukigaiak 
bigarren mailan geratuko dira. Kontrakarrean, armairuko 
esekigailuak edo sukaldeko neurketa-ontziak ez dira beste 
ezeri buruzkoak; beren funtzio utilitarioak besterik ez zaiz-
kigu axola, horregatik, beren ezaugarri ukigaiak dira de-
netan garrantzitsuena. (Hemen, noski, ez dago bereizke-
ta zorrotzik; eros ditzakezu «moda-modako esekigailuak», 
estiloari buruzko adierazpen bat egiten dutenak, eta ba-
liteke etxeko neurketa-ontzi zaharra familiako oroitzapen 
kuttun bat izatea, bere garaian amonarena izan zelako). 
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kontzertu-sarrerak 

Kontzertu-sarrerak arte-
faktu fisikoak dira, eta me-
tadatuak ematen dituzte 
gertakari bati buruz, hala 
nola ordua, tokia, eserle-
kua, prezioa eta sartzeko 
baldintzak, bai eta par-
te hartuko duten artisten 
izenak ere. Kontzertue-
tara joaten direnentzat, 
kontzertu-sarrera batek 
berekin dakar horren guztiaren promesa, eta gehia-
go jasotzearen izaera adierazezinaren oroitzapena. 
Irudia: Murray Maloney

kontzertu-sarrera

Kontzertu-sarrera batek gertakari bati buruzko 
baieztapenen multzo bat adierazten du, beraz, 
deskribapen-baliabide bat da, liburutegiko kata-
logoko fitxak bezalaxe. Era berean, kontzertu-sa-
rrera bat baliabide bat da bere horretan, berezko 
balioa du: erosi eta saldu daiteke, batzuetan balia-
bidearen deskribapenak adierazten duena baino 
garestiago. Sarrerak baimena ematen du eserleku 
jakin bat erabiltzeko xede zehatz batekin eta ordu 
zehatz batean; emanaldiaren ostean, sarrerak gal-
du egingo du bere berezko balioa, baina baliteke 
balio kanpotiko bat eskuratzea: agian, bilduma ba-
teko artefaktu bihur daiteke, beste horiek bezala.
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antolaketa Sistemetako baliabide asko deskribapen-balia-
bideak edo ordezko baliabideak dira; baliabide primarioak 
deskribatzen dituzte: adibide ezagunak dira liburutegiko 
katalogoetako sarrerak edo bilatzaileetan agertzen diren 
emaitza-zerrendak. Museotan, baliteke baliabidea bera 
baino garrantzitsuagoa izatea horren ekoizpenari, aurki-
kuntzari edo jabetzaren historiari buruzko informazioa: 
esaterako, zeramika ezpal batzuek ez dute balio handirik, 
non eta ez diren informazio-baliabideekin uztartzen. Era 
berean, negozioen eta zientziaren arloko datuak ezin dira 
ulertu ez aztertu, non eta ez dagoen informazio gehiga-
rririk datuak bildu diren moduari buruz. Interneten oina-
rritutako negozio gehienek beren mesederako erabiltzen 
dituzte bezeroek baliabideekin duten elkarreraginari bu-
ruzko datuak, esaterako, egiten duzun bilaketa ororen, kli-
katzen duzun esteka ororen eta sartzen zaren webgune 
ororen erregistroak. 

Batzuetan, metadatu esaten zaie beste baliabide batzuk 
deskribatu edo beste baliabide batzuekin lotuta dauden 
baliabideei. Nolanahi ere, antolaketa Sistemei modu zaba-
lagoan begiratzen baldin badiegu, sarritan zaila suertatzen 
da bi hauek ezberdintzea: baliabidea bera deskribatua de-
nean eta baliabidearen edo hari lotutako edozein deskri-
bapen ematen denean. Batetik, honako erronka hau dago: 
deskribapenak baliabideetan txertatuta daudenean –eta, 
sarritan, metadatuak hala egoten dira: liburu baten aza-
lean, egunkariaren goiburuan edo webguneen iturrian–, 
sarritan hautu arbitrario bat da baliabide primarioak zein 
diren erabakitzea. 

Hona beste erronka bat: baliteke pertsona edo prozesu ba-
tek metadatu gisa erabiltzea gauza bat, eta beste batzuen-
tzat, ordea, hori bera baliabide edo datu primarioa izatea. 
Baliabide primarioen eta horiei loturiko baliabideen arteko 
ezberdintasuna ez da berezko kontu bat; aitzitik, sarritan, 
kontua da ea zer baliabidetan zentratzen garen egoera 
batean. Natur historiaren museo batean, baliteke animalia 
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bat baliabide primario bat izatea museoko bisitarientzat 
eta anatomia interesatzen zaien zientzialarientzat; ekolo-
gia edo migrazioa landu nahi duten zientzialarientzat, al-
diz, animalia bildu den tokiari buruzko informazioa izango 
da baliabide primarioa. 

antolaketa Sistemetan, jendea baliabide gisa hartzen da, 
eta sarritan termino hori erabiltzen dugu, hartara ez zehaz-
teko langile edo behargin baten generoa edo betekizun 
espezifikoa; adibidez, kudeaketako kontzeptu bat da «giza 
baliabide»en saila, lantokietan dagoena. Negozioen ezau-
garri bereizgarria da giza baliabideen berariazko antolake-
ta; antolaketa horretan, bietatik dago: hala aniztasuna nola 
erregulartasuna (ikus taula gehigarria: Negozio egiturak). 

antolaketa Sistemetan, baliabide fisiko ez bizidunen edo 
digitalen paretsuak dira giza baliabideak ere: hautatu egi-
ten dira, antolatu, eta kudeatu, eta balioa sor dezakete bai 
banaka eta bai beste batzuekin elkarreraginean jardunda, 
sistemaren barruan zein kanpoan. Edonola ere, giza balia-
bideak bakarrak dira beren konplexutasunean; horiek era-
biltzen dituen antolaketa Sistema orok aintzat hartu behar 
ditu haien eskubideak, motibazioak eta harremanak (Ikus 
taula gehigarria: Jendea, baliabide gisa). 

1.4 «BildumA»ren kontzeptuA 

Bilduma esaten zaio xederen baterako hautatu den balia-
bide-multzoari. Beste termino hauek ere antzekoak dira: 
sorta (matematika), agregazioa (datuen ereduak egitea), 
datu-sorta (zientzia eta negozioak) eta corpusa (hizkun-
tzalaritza eta analisi literarioa). 

Guk nahiago dugu, halere, bilduma erabiltzea, ez dituelako 
hainbeste esanahi berezitu. Normalean, bilduma aipatzen 
da baliabide fisikoen sorta pertsonalak deskribatzeko (nire 
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zigilu-bilduma edo biniloen bilduma), baita gauza digita-
len sortak izendatzeko ere (musika digitalaren nire bildu-
ma). Oro har, baliabide-mota ezberdinak biltzen dituzte-
lako bereizi ohi ditugu zuzenbide-arloko liburutegiak eta 
software-liburutegiak, jakintza kudeatzeko sistemak eta 
datuen biltegiak, eta zigilu-bildumak eta txanponenak. Era 
berean, baliabide-motaren arabera bereizten ditugu doku-
mentuen bildumak: alde batean ipiniz dokumentu narra-
tiboak –hala nola eleberriak eta biografiak–, eta, bestean, 
aldiz, transakzioei dagozkienak, hala nola katalogoak eta 
fakturak; bestalde, badira forma hibridoak ere, hala nola 
testuliburuak eta entziklopediak. 

Bilduma batean, baliabideekin berekin batera edo horien 
ordez, baliabideen identifikatzaileak egon daitezke; horiei 
esker, baliabide berdina bilduma batean baino gehiagotan 
egon daiteke: kantuekin hala izaten da erreprodukzio-ze-
rrendetan. 

Bilduma bat, bere horretan, baliabide bat da. Beste balia-
bide batzuekin gertatzen den bezala, bilduma bati lotuta 
egon daitezke beste deskribapen-baliabide batzuk. Indi-
zea, esaterako, deskribapen-baliabide bat da: horri esker, 
jakin daiteke non eta zer maiztasunekin agertzen diren ter-
mino jakin batzuk dokumentuen bilduma batean, eta, ho-
rrela, bilduma efizientziaz bilatu daiteke. 

Baliabide-mota garrantzitsua dira bildumak, eta asko era-
biltzen dira; horregatik, kontzeptu bereizi gisa hartu behar 
dira. Bildumaren kontzeptuak, zehazki, sustrai sakonak 
ditu liburutegietan, museoetan eta baliabideak hautatu, 
elkartu, antolatu eta gordetzen dituzten bestelako erakun-
deetan. Halako eremuetan, esan liteke antolaketa Siste-
mak zera direla: bildumen bildumak, zeinak hainbat modu-
tan antolatzen baitira, kontuan hartuz zer baliabide-mota 
diren, zein den autorea, zein den sortzailea edo zeinek bil-
du dituen bildumako baliabideak, eta beste printzipio edo 
ezaugarri batzuk. Negozioen testuinguruan, ordea, «bildu-
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ma» hitza ez da askorik erabiltzen baliabideen sorta bat 
deskribatu nahi denean; hala ere, negozioek era askotako 
baliabideak antolatzen dituzte, tartean, beren langileak, 
hornitzaileak, bezeroak, produktuak eta, halaber, produk-
tuak sortzeko eta negozioa gobernatzeko baliatzen diren 
aktibo ukigai eta ez-ukigaiak. are, batzuetan, negozioa 
bera baliabideen bilduma gisa deskribatu daiteke modu 
abstraktuan, batez ere baliabide horiek software-osagaiak 
edo zerbitzuak baldin badira…

Sarritan, diziplina baten arreta-gune nagusia osatzen dute 
baliabide-mota batek eta horren antolaketa Sistema kon-
bentzionalak. Kategorien etiketek –liburutegia, museoa, 
zooa edo datuen gordailua– badituzte funtsezko esanahi 
batzuk eta horiekin lotutako esperientzia eta praktika ba-
tzuk. Maiz, kontzeptu eta hiztegi berezituak sortzen dira 
horiek deskribatzeko. Eraikuntza sozial eta kultural kon-
plexu horrek berekin dakar aberastasun bat, zeinak zaildu 
egiten baitu kategorien artean muga zorrotzak ezartzea. 

Kategoria berriak sortu nahi baditugu, beti har dezakegu 
antolaketa Sistemako definizio ezagun bat, hala nola «li-
burutegia», eta adjektiboak gehitu: adibidez, Flickr dela-
koari buruz esaten da Interneten oinarrituriko eta argaz-
kiak partekatzeko liburutegi bat dela. Baina hori egiten 
dugunean –alegia, kategoria ezagun bat baliatzen dugu-
nean antolaketa Sistema bat definitzeko–, sendotu egiten 
dira kategoria horren ezaugarri eta adibide nagusiak edo 
tipikoak, gure hizkuntza eta kulturan txertaturik daudenak, 
eta joera ezohikoak, ostera, bazterrean geratzen dira. Flic-
kren kasuan, zenbait ezaugarri iradokitzen dira (hala nola 
autoritateen sailkapena), nahiz eta halakorik ez egon, eta 
beste ezaugarri bereizgarri batzuk (hala nola erabiltzai-
leek etiketak ipintzea) ez dira aipatzen. 
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zer da liburutegi bat? 

txori gehienek hegan egiten dute, baina ez denek. Zer 
ezaugarri dira garrantzitsuenak, zerbait txori bat dela 
sailkatzeko orduan? Zer ezaugarri dira garrantzitsuenak, 
zerbait liburutegi bat dela esaten dugunean? 

liburutegietan gertatzen diren elkarreragin-jarduera 
bereizgarrien artean, aipa dezakegu item baten zirku-
lazioa, mailegua eta itzulera. Hala, baldin eta instituzio 
batek bere bildumako itemak mailegatzen baldin badi-
tu, ustez-eta mailegatzaileek beste zerbait (zerbait ho-
bea) itzuliko diotela trukean, instituzio horrek ez dirudi 
liburutegi bat. Baina demagun, esate baterako, tokiko 
landareen haziak direla instituzio horretako baliabideak, 
eta mailegatzaileek, mailegatutako hazietatik landareak 
hazi ostean, landare horien haziak itzuli behar dituztela 
instituziora; bada, orduan, «hazien liburutegia» izen ego-
kia izango litzateke antolaketa Sistema berri honentzat. 
Wikipedia entziklopedia askea ere antzeko zerbait izan 
liteke: bere bilduman artikulu entziklopedikoak biltzen 
ditu, ez espezie bizidunak, hala ere, Hazien liburutegia-
ren antza du, izan ere, erabiltzaileei eskatzen die artikulua 
«bueltatzeko», lehendik daudenak hobetu asmoz. 

Erabiltzaile gehienek norbere argazkiak gordetzeko ba-
liatzen dute Flickr webgunea. Mila milioika erabiltzailek 
beren argazkiak igotzen dituzte webgune horretara, eta 
horietako askok modu publikoan partekatzen dituzte; 
ondorioz, bilduma bat bihurtu da, konpartitu daitekee-
na, eta bilaketak egin daitezke bertan; horregatik, jende 
askok argazkien liburutegitzat jotzen du. Hala ere, Flic-
krek ez du autoritateen deskribapenik ez sailkapen-es-
tandarrik, liburutegiek behar duten bezala. 

Google liburuak digitalizazio-proiektuaren kasuan an-
tzeko erronka bat sortzen da kategorizazioarekin.
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Modu orokorragoan, antolaketa Sistemak kategorien arabe-
ra antolatzen badira, kontuan hartu behar izango da, askoz 
gehiago, zer kategoria erabiltzen den definizioak edo konpa-
raketak ainguratzeko. Google liburuak proiektuaren bidez, 
deskatalogatuta dauden liburuak eta lan akademikoak askoz 
eskurago daude; hala ere, Googlen sortzaileetako batek, Ser-
gei Brin-ek, adierazi zuenenean proiektu hori «betirako iraun-
go duen liburutegi» bat dela, jende asko haserretu egin zen, 
liburutegiaren zentzu tradizionalago bat zutelako. Google li-
buruetan, aise asko hauteman ditzakegu zenbait diseinu-hau-
tu, zeinak ohikoagoak baitira negozioetako antolaketa Siste-
metan; beraz, esan izan balute proiektua online liburu-denda 
bat zela, zerbitzu onuragarri batzuk dohainik eskaintzen di-
tuena, akaso harrera hobea jaso izango lukete. 

1.5 «BerAriAzko AntolAketA»ren

 kontzeptuA

Berariazko antolaketak azpimarra jartzen die antolaketa-ekin-
tza esplizitu zein inplizituei; ekintza horiek jendeak egin di-
tzake, baina baita prozesu konputazionalek ere, giza asmoen 
ahalordez edo horiek gauzatzeko. Banakoek antolaketa Siste-
mak eratzen dituztenean eta nahieran erabaki dezaketenean 
nola antolatu beren baliabideak, halako kasuetan ikusten da 
hobekien berariazko antolaketa. Bestalde, erraza da berariaz-
ko antolaketa ikustea zenbait erakunderen antolaketa Siste-
metan –liburutegiak, museoak, negozioak eta gobernuak–, 
non antolatzeko ardura eta aginpidea zentralizatu eta esplizi-
tatzen baita politika, lege eta araudietan. 

Edonola ere, goitik beherako berariazkotasuna ez da beti beha-
rrezkoa antolaketa Sistema bat osatzeko. Kontrol zentralik ez 
dagoen egoeretan, antolaketa modu bat sor daiteke jarrera ko-
lektiboak gailentzen direnean denboran, banakoek erabakiak 
hartzen dituztenean berariaz, eta horren ondorioz arrastoak, 
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erregistroak edo bestelako informazioak metatzen direnean 
denboran. Goitik beherako mekanismoak ez baizik behetik gora-
koak erabiltzen dituzten antolaketa Sistemei, maiz, autoantola-
keta esaten zaie, eragileek baliabideekin edo beren artean izaten 
dituzten elkarreraginen metaketatik jaiotzen baitira. Autoantola-
ketako Sistemek beren barne-egitura edo funtzioa aldatu ahal 
dute, erreakzioen eraginez edo baldintzak aldatzen badira. 

Definizio hori aski zabala da bere baitan biltzeko negozioak, 
ekosistema biologikoak, trafiko-joerak eta iturri libreko soft-
ware proiektuak. Hona hemen autoantolaketaren beste adi-
bide on bat: bide-sistemak, non jendeak (baita inurriek eta 
beste animalia batzuek ere) beren aurrekariek hartu dituzten 
bideei jarraitu diezaieketen, eta, horrela, bideok indartu. an-
tolaketa oso txukun eta optimoak sortzen direnean inurrien, 
erleen, txorien, arrainen eta beste espezie batzuen tokiko el-
karreragin-jardueren ondorioz, «erlauntzen adimena» esaten 
zaio maiz. Gizakien artean gauza bera gertatzen denean, hau 
da, gizakiek balio edo puntuazio jakin bat ematen dietenean 
albisteei, Youtubeko bideoei, jatetxeei edo bestelako balia-
bide digital eta fisikoei, «crowdsourcing» esaten zaio (lanki-
detza jendetsua edo irekia). animalien eta gizakien kasuan, 
bada alderdi komun bat: informazioa trukatzen da banakoen 
artean. Batzuetan, komunikazioa zuzena da: adibidez, ama-
zon-ek erakutsiko dizu zenbateko puntuazioa daukan, bataz 
beste, zure antzeko jendeak erosi duen liburu batek. Beste 
batzuetan, aldiz, komunikazioa zeharkakoa da: eragileek al-
datu egiten dute ingurunea (bideak sortzean bezalaxe), eta 
besteek ahalmena dute aldaketa horiei erantzuteko. adam 
Smith-ek «esku ikusezina» aipatu zuen: kasu horrexetan ere, 
banakoek emaitza bat sortzen dute modu kolektiboan, nahiz 
eta ez zeukaten hori egiteko berariazko asmorik; halere, emai-
tza gauzatuko da, nork bere intereseko ekintzak egin dituela-
ko, merkatuko prezio-seinaleei erantzunez. Era berean, nahiz 
eta ez duen goitik beherako antolaketatik, weba, bere osota-
sunean –trilioi bat baino gehiago orrialde bereiz ditu– autoan-
tolaketa sistema bat da, zeinak, muinean, antolaketa printzi-
pio argi batzuei jarraitzen baitie. 
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Weba, Antolaketa Sistema gisa

Gaur egungo webak zerikusi gutxi dauka bere hastapene-
kin –tim Berners-lee fisikari eta informatikariak sortu zuen, 
txosten zientifiko eta teknikoak banatzeko sistema bat izan 
zedin; 1990ean izan zen, Ikerketa Nuklearrerako Europar 
Erakundeko laborategi batean, Genevatik gertu–. Nolanahi 
ere, antolaketa Sistema bat den aldetik, weba, oraindik ere, 
Berners-leek sorreran zehaztutako printzipioei jarraitzen 
die. Esaterako, datuen formatu eta elkarreragin protokolo 
estandarrak erabiltzen dira; ez dago kontrol zentralizatua-
ren beharrik orrialdeak sortzeko edo estekak sortzeko; sa-
rera sartu daiteke, urrutitik, edozein tokitan egonda ere, eta 
gaitasuna du era askotako ordenagailu eta sistema opera-
tibotan jarduteko. arkitektura horren eraginez, gauza irekia 
eta hedakorra da weba; ordea, bere baitan ez du mekanis-
morik aginpidea edo konfiantza bermatzeko. 

Webak ez duenez ezein aginpide zentral edo autoretza-kon-
trolen beharrik, pertsona eta erakunde orok gehitu ditzake 
gauzak bertara. Hori dela-eta, nahiz eta webak –bere oso-
tasunean– ez duen erakusten antolaketa Sistemetan ohikoa 
den moduko berariazko antolaketa zentralizaturik, esan ge-
nezake weba osatzen dutela milioika antolaketa Sistemak, 
eta horietako bakoitzak berariazko antolaketa bat gauza-
tzen duela, modu bereizian, bere webgunean. Gainera, we-
barekin elkarreraginean jarduten garenean, maiz zeharka 
egiten dugu, bilatzaileen bidez, eta bilatzaileak, hain zuzen, 
bat datoz Antolaketa Sistemaren definizioarekin, zerrendak 
osatzen dituztelako eta informazioa berreskuratzeko algo-
ritmoak baliatzen dituztelako printzipio gisa. 

antolaketa Sistema pila bat gauzatzen dira webguneen bildu-
ma gisa. Bilduma horietako batzuk webean sortzen dira, orrial-
de berriak balira bezala; beste batzuk, aldiz, aurretik baziren 
baliabide-bildumak eraldatuz sortzen dira, eta, beste batzuek, 
azkenik, baliabide zaharrak eta berriak uztartzen dituzte.
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Berariazko antolaketaren baldintza dela-eta, prozesu fisiko 
edo geologikoak, naturaz gertatzen direnak, ez dira antola-
keta Sistematzat hartzen. Informazioa dago, noski, tornado 
edo tsunamien osteko hondakinetan eta Kanoi Handiaren es-
tratuetan. Baina ez dira antolaketa Sistemak: naturako indar 
determinatzaileek sortu zituen, eta ez, ordea, eragile batek, 
antolaketa-printzipio bati edo gehiagori segituta. Bestalde, 
datu geologikoen bildumak –hala nola Kanoi Handiko hain-
bat estratu eta tokitako konposizio geologikoaren neurke-
tak–, antolaketa Sistemak dira, baiki. Izan ere, halakoetan, 
hainbat erabaki hartzen ditu geologoak –zer neurtu, nola 
uztartu eta aztertu neurketa horiek eta zer teoria frogatzen 
saiatu edo zer teoria berri sortu–, zeinek datuen berariazko 
antolaketa bat islatzen baitute. 

Baliabideak antolatzeko beste eredu batzuk, ordea, irudipe-
nak dira, hautemateari dagozkionak: premiazkoa da talaia ja-
kin batetik begiratzea horiek ikusteko. Horren adibide argiena, 
hauxe: izarren joerak, lurretik beha dagoen bati agertzen zaiz-
kion eran. Zehatz-mehatz lerrokatutako hiru izarrak, «Orio-
nen gerriko» izendatuak, ehunka argi-urtera daude lurretik, 
eta elkarren artean ere bai. Ezin da ukatu halako antolaketa 
bat hautematen dela izarren artean; izarrak, halere, ez daude 
lerrokatuta unibertsoan. Konstelazio astronomikoak –esatera-
ko, Orion– berariazko antolaketak dira, izarren kokapenari bu-
ruzko dugun hautemateari inposatzen zaizkionak; hauteman-
dako antolaketa horiek –eta horiek azaltzeko izendatu diren 
konstelazioak ere– antolaketa Sistema bat dira, zeina sakon 
sustraituta baitago giza kulturan eta itsaso gaineko nabigazio 
zerutiarraren praktikan. 
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antolaketa Sistemetako baliabideen berariazko antolaketak, 
batera hartuta, honako erabaki hauen ondorio dira: zer balia-
bide antolatu diren, zergatik, zer neurritan, noiz, nola eta zei-
nek antolatu dituen (horietako bakoitza xehe aztertuko dugu 
2. atalean). Diseinuaren alorrean hartutako hautuen ondorioak 
elkartu, eta horiek baldintzatuko dute antolaketa Sistema. 
Nolaz eta galdera horiek denak loturik dauden elkarren ar-
tean, horien erantzunak modu bateratuan agertzen dira, an-
tolaketa Sistema osatuz. 

ez da berariazko antolaketa bat  

Geologoek luze eta zabal aztertu dute Kanoi Handiko 
arroka geruzen konposizioa eta antolaketa («estratuak»); 
AEBko hego mendebaldean dago eremu hori. Arrokaren 
konposizioak iradokitzen du nolako ingurumenean sortu 
ziren haitz horiek; arroka geruzen antolaketa absolutuak 
eta erlatiboak, berriz, gertakari geologiko garrantzitsuak 
noiz gertatu ziren adierazten dute. 
(Irudia: B. Rosen; Creative Commons CC BY-ND 2.0 lizentzia.)
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1.6 «AntolAketA printzipioA»ren 

kontzeptuA

antolaketa Sistemetan, antolaketa-printzipio baten edo 
gehiagoren arabera antolatzen dira baliabideak, antolaketa 
Sistemak bere xedeak lor ditzan. Antolaketa-printzipioek ja-
rraibideak ematen dituzte baliabideen bilduma bat diseinatu 
edo antolatzeko; eta, egoera idealean, halako moduan adie-
razten dira non ez baita gauzatze edo burutze jakin bat agin-
tzen. Honela deitzen diogu diseinuaren filosofia horri: «Pen-
tsamendu arkitektonikoa» (11.5.2). 

espeziak antolatzea sukaldaritza-motaren arabera

Espeziak ordena alfabetikoan sailkatu ordez, sukaldaritza
-motaren edo zaporeen arabera antola daitezke, normalean 
elkarrekin erabiltzen diren osagaiak eta espeziak bereiziz. 
Patricia Glushko-k, esaterako, hiru taldetan antolatzen ditu 
espeziak: Indiarrak (piperrautsa, martorria, kuminoa eta kur-
kuma), Mediterraneo / Ekialde Hurbila (basilikoa, ezamihi-
lua, oreganoa eta ezkaia) eta haziak. Espezia-talde bakoitza 
edukiontzi handi batean gordetzen da; horrela, errazagoa 
da horiek aurkitzea sukaldean ari zarenean. 
Irudia: R. Glushko
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liburu-apalategia, lan-mahaia, sukaldea edo musika-entzungailu-
ko mp3 artxiboak antolatzen ditugunean, baliteke baliabideak be-
rriak eta modernoak izatea, baina horien antolaketa gobernatzen 
duten printzipio asko zaharrak dira: eragina izan dute, milaka urtez, 
antolaketa Sistemen diseinuaren gainean. adibidez, baliabideen 
bilduma ugari antolatzen ditugu errazen hautematen diren ezau-
garrien arabera, edo bildumako baliabide batetik bestera gehien 
aldatzen den balorearen arabera, izan ere, printzipio horiei esker 
aise kokatzen baita baliabide jakin bat. Halaber, sarritan, elkarrekin 
biltzen ditugu batera erabili ohi ditugun baliabideak; gutxitan era-
biltzen ditugun baliabideak baino eskurago jartzen ditugu barra
-barra erabiltzen ditugunak, eta baliabide bitxi edo bakarrak, aldiz, 
babesteko moduan gordetzen ditugu. antolaketa-printzipio oso 
orokor eta abstraktuei, batzuetan, diseinu heuristika deitzen zaie 
(adibidez, «gauzak errazago topatzeko modua egitea»). Bestalde, 
badira antolaketa-printzipio zehatzagoak, maiz erabiltzen direnak, 
hala nola ordena alfabetikoa (baliabideak antolatzen dira beren 
izenen arabera) eta ordena kronologikoa (baliabideak sailkatzen 
dira sortu ziren dataren arabera edo baliabidearen bizialdiko bes-
te gertakari garrantzitsuren baten arabera). antolaketa-printzipio 
batzuek aurrez ezarritako kategorietan sailkatzen dituzte baliabi-
deak; beste batzuek, ordea, kategoria berriak sortzen dituzte, ba-
liabideen ezaugarriak modu berrietan uztartuz. 

liburu honen xedea da informazioaren antolaketari buruzko 
analisia zabaltzea bere sustraietatik harago, hau da, bibliote-
konomia eta informazio-zientzien eremutik harago; horrega-
tik, funtzio espezifiko bat duten antolaketa-printzipioak na-
barmentzen ditu, hala nola baliabideak identifikatu, hautatu, 
berreskuratu edo gordetzeko funtzioa dutenak. Hala ere, mila 
urtez, jendeak bildumatan gorde ditu, modu sistematikoan, 
gauzak, informazioa, gauza horiei buruzko informazioa eta 
era guztietako hausnarketak, eta horiek denak antolatu ditu, 
beren mundua nola dabilen ulertzeko ahaleginean; babilonia-
rrek, adibidez, inbentarioak eta izarren mapak sortu zituzten; 
egiptoarrek, berriz, Niloren urteroko gainezkaldien berri gor-
detzen zuten; mesoamerikarrek, azkenik, egutegi astronomi-
koak asmatu zituzten. Beraz, badira antolaketa-modu gene-
rikoagoak, xede konkreturik gabeak, eta esanahia eman nahi 
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diotenak esperientziari, gertakari edo behaketa berriak egoki-
tuz jada ezagutzen duten horretara; halakoei, sarritan, sense-
making deitzen zaie (zentzua ematea edo zentzugintza). 

antolaketa-printzipioak adierazi nahi izaten dira diseinua eta in-
plementazioa bereiziz; hori bat dator software arkitektoek eta 
diseinatzaileek darabilten hiru lerroko arkitekturarekin: erabil-
tzailearen interfazea (elkarreragin-jardueren inplementazioa), 
negozioaren logika (berariazko antolaketa) eta datuak (baliabi-
deak). (Ikus taula gehigarria: antolaketa Sistemen hiru mailak). 

antolaketa-printzipioen eta horien inplementazioaren arteko be-
reizketa logikoa aise ikus daiteke baliabide digitaletan. liburute-
gi digital batean, erabiltzaileari bost axola zaio baliabideak tokian 
bertan dauden, ala, ostera, sare baten bidez berreskuratzen diren. 
liburutegi baten antolaketa Sistemaren funtsa hau da: zer balia-
bide antolatzen dituen eta baliabideekin elkarreragineko zer jar-
duera egitea ahalbidetzen duen. Erabiltzaileei, normalean, izugarri 
axola zaie zer elkarreragin-jarduera egin ditzaketen: ea, adibidez, 
baliabideak bilatu eta sailkatu ditzaketen, liburutegietako online 
katalogoetan bezala. Ordea, ezer gutxi inporta zaie nola inple-
mentatzen diren baliabideak eta elkarreragin-jarduerak. 

Bestalde, antolaketa-printzipioen eta horien inplementazioa-
ren arteko bereizketa atzematea zailagoa suertatzen da ba-
liabide fisikoak baino biltzen ez dituzten antolaketa Sistemei 
dagokienean, hala nola zure sukaldean edo arroparen armai-
ruan: halakoetan, izan ere, badirudi bitartekotzarik gabe jardu-
ten zarela elkarreraginean, eta, aldiz, ez dituzula baliabideak 
eskuratzen erabiltzaile-interfaze baten edo «aurkezpen-lerro» 
baten bidez, zeinak «erdiko lerro»an zehaztutako printzipioak 
ahalbidetzen baititu, eta «biltegi-lerroan» gauzatu. Ondorioz, 
jendea erraz nahasten da aurkezpen-lerroari dagozkion kez-
kekin. Sarriegitan, denbora galtzen dugu karpetak koloreekin 
markatuz eta biltegietako edukiontzietan etiketak ipiniz; hobe 
izango genuen tentu handiagoz pentsatzea karpetako edo 
edukiontziko edukien antolaketa logikoari buruz. antolaketa 
logikoa ez baldin bada aldez aurretik ondo diseinatzen, ko-
loreek eta etiketek ez dute balio izango hori nabarmentzeko. 
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Baliabide fisikoei dagozkien lerro horiek erraz atzemango di-
tuzu sukaldeko espezien antolaketan. Baliteke, sukalde batean 
baino gehiagotan, espezien bilduma bat ordena alfabetikoa-
ren antolaketa-printzipioaren arabera sailkatzea; edonola ere, 
sukalde bakoitzean espeziak kokatzen diren leku zehatzari eta 
antolatzen diren moduari dagokionez, horretan eragina izan-
go dute biltegiratze-lerroaren arloko erabakiek, hala nola apal 
eta tiraderen konfigurazioak –espezien arasa bat erabiltzen 
den, edo erretilu birakari bat–. Modu berean, logikoa litzateke 
espeziak sukaldaritza-motaren arabera sailkatzea, eta, hortaz, 
Indiako eta Mexikoko espeziak bereiztea; nolanahi den ere, 
antolaketa-printzipio horri jarraituz gero, horrek ez du esan 
nahi espeziak toki jakin batean ipini behar direnik sukaldean. 

1.2 marrazkiak–Aurkezpen-, Logika- eta Biltegiratze-lerroak– 
erakusten du nola banatzen diren aurkezpen-, logika- eta bil-
tegiratze-lerroak lau liburutegitako antolaketa-sistematan eta 
Google liburuak delakoan. lerro batzuetan bat datozen arren, 
bat bera ere ez da berdin-berdina lerro guztietan. Ikusiko du-
zuenez, liburuak biltegiratzeko inbentario-robotak erabiltzen 
dituztenen kasuan, ezaugarri hori ez da agertzen goiko lerroe-
tan (ikus taula gehigarria: Liburutegi Robota). 

Gauza ukigaiak toki bakar batean egon daitezke aldi bakoitzean, 
horregatik, antolaketa Sistema ugarik, tartean liburutegi moder-
noek –online katalogoak eta bilduma fisikoak dituztenek–, muga 
hori gainditzen dute ordezko digitalak sortuz –modu horretan be-
ren baliabide ukigaiak antolatzeko–, edo baliabide digital paraleloak 
eratuz (adibidez, liburu digitalizatuak). aztertzen baldin badugu 
antolaketa Sistemetan baliabideak antolatu, bilatu, erabili eta be-
rrerabiltzeak dakarrena, horrek zuzen-zuzenean islatzen du nahastu 
egiten direla informazioaren bi gorpuzteak (fisikoa eta digitala); be-
raz, liburutegi modernoaz pentsatzean, esan dezakegu ezen anto-
laketa Sistema horrek, nagusiki, baliabide digitalak erabiltzen ditue-
la baliabide fisiko eta digitalen nahasketa bat antolatzeko. 

Bilduma txiki bat antolatzean, akaso kokatzearen antolake-
ta-printzipio oinarrizkoa baliatuko da, besterik ez dagoelako; 
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horrenbestez, baliabide guztiak kokagune berean ipiniko dira: 
edukiontzi berean, apal berean, edo emailen sarrera-ontzi be-
rean. Sukaldean gutxi aritzen bazara eta espezia banaka batzuk 
baizik ez badauzkazu, ez dituzu zertan ordena alfabetikoan ja-
rri, erraza izango baitzaizu, kasuan kasu, nahi duzuna topatzea.  

liburutegi  
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1. 2 marrazkia: Aurkezpen-, logika- eta Biltegiratze-lerroak. 
Oso desiragarria da, Antolaketa Sistemen diseinuan eta inple-
mentazioan, hiru hauek bereiztea: baliabideen biltegiratzea, ba-
liabideak antolatzeko logika eta baliabideekin elkarreraginean 
jarduteko metodoak. Hiru lerroko arkitektura hori oso ezaguna 
gertatzen zaie ordenagailu bidezko Antolaketa Sistemak disei-
natzen dituztenei, baina orobat erabil daiteke baliabide fisikoei 
dagozkien Antolaketa Sistemak pentsatzeko. 
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Erabilera-maiztasunaren printzipioak, modu inplizituan, an-
tolaketa-moduren bat sorraraziko du. Sukaldean edo jantzien 
armairuan, gehien erabiltzen dituzun baliabideak aurrealdera 
joaten dira, izan ere, zerbait erabili eta gero, aurrealdea da hura 
uzteko tokirik aproposena. Baina bilduma bat hazi ahala, gero 
eta garrantzitsuagoa bilakatzen da baliabide jakin bat antola-
tzeko, kokatzeko eta berreskuratzeko denbora. Elkarreragineko 
jarduerak efizienteak izan daitezen, bilduma modu esplizituan 
antolatu beharra dago, eta ordenari eutsi behar zaio elkarrera-
gina gauzatu ostean, hots, baliabideak atzera beren lekuan jarri 
behar dira. Ondorioz, antolaketa Sistema gehienek antolaketa
-printzipioak baliatzen dituzte, antolatzen dituzten baliabideen 
ezaugarriak aintzat hartuz (hala nola izena, kolorea, tankera, 
sorrera-data, kategoria semantikoa edo biologikoa), eta hain-
bat ezaugarri baliatuz aldi berean. adibidez, sukaldean, neurri 
eta tankeraren arabera sailka ditzakezu lapikoak eta zartagi-
nak, hartara, bata bestearen barruan sartu eta toki gutxiago har 
dezaten; baina, halaber, sukaldaritza-motaren edo estiloaren 
arabera antola ditzakezu, beraz, aparte jarriko dituzu, batetik, 
janaria parrilan prestatzeko tresnak, eta, bestetik, janari txina-
tarra prestatzeko tresnak –wok zartaginak, adibidez–. 

Sistemen Antolaketako hiru lerroak 

aplikazioen eraikuntzari dagokionez, software-arkitek-
to eta -diseinatzaileek desiragarritzat jotzen dute hona-
ko hiru elementu hauek bereiztea: datuen biltegiratzea, 
negozio-logika edo datuen erabilera-funtzioa eta erabil-
tzaileen interfazea edo aurkezpen osagaiak –erabiltzai-
leak edo bestelako aplikazioak horien bidez jarduten dira 
elkarreraginean datuekin–. Modulu bidezko arkitektura 
horren bitartez, hiru lerro horietako bakoitza eguneratu 
edo berrezarri daiteke, modu independentean, eskakizun 
berriei erantzuteko edo teknologia berriei probetxua ate-
ratzeko. antzeko bereizketa bat dago bi hauen artean: 
batetik, algoritmoa legoke, arazo konputazional bat kon-
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Informazio-baliabideak antolatzeko garaian, beren edukia 
edo esanahia islatzen duten ezaugarriak dira erabilgarrienak 
–baliabide fisikoen kasuan ez bezala–; ezaugarri horiek, or-
dea, ez dira agerikoak, ez dira berehala hautematen liburu, 
dokumentu edo datu-bilduma bati erreparatzen diozunean. 
ahalegin intelektual handia egin behar da, edo estatistika 
konputazionala erabili, ezaugarri horiek argitu eta gaiari bu-
ruzko terminoak esleitzean, indize bat sortzean edo input 
gisa erabiltzean ikaskuntza automatikoan edo datuen anali-
sirako programetan. 

pontzeko balio duen metodoaren deskribapen logikoa; 
bestetik, horren inplementazioa programazio-hizkuntza 
jakin batean, hala nola Java edo Python-en. 

Bereizketa arkitektoniko horiek neurri berean dira ga-
rrantzitsuak liburuzain eta informazioaren zientzia-
ko adituentzat. antolaketa Sistemei begiratzeko gure 
modu berriak nabarmentzen duenez, oso garrantzi-
tsuak dira honakoak egitea: baliabideekin zer elkarrera-
gin-jarduera izan nahi diren identifikatzea, elkarreragin 
horiek zer antolaketa-printzipioren bitartez egin daitez-
keen zehaztea eta, ondoren, erabakitzea ea nola bildu 
eta kudeatu baliabideak printzipio horiek betez. Baldin 
eta pentsamendu arkitektonikoa aplikatzen bada anto-
laketa Sistemetan, errazagoa izango da existitzen diren 
sistemak alderatzea eta berriak diseinatzea. Baldin eta 
«erdiko lerro»ko antolaketa-printzipioak bereizten badi-
ra «datu» eta «aurkezpen»ari dagozkien lerroetan dituz-
ten ondorioetatik, posible izango da antolaketa Sistema 
baten logika erabiltzea hainbat testuingurutan, non el-
karreragin-jarduera berdinak edo antzekoak ahalbide-
tzen baitira baliabideekin. adibidez, telefono adimentsu 
batean eskakizun berri bat baldin badago –liburutegi 
baten katalogoan bilaketak egin ahal izatea–, aurkezpe-
naren lerroari bakarrik eragingo lioke.
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Baliabideen bilduma bat azter daiteke osotasun baten gisara, 
zenbait ezaugarri estatistiko agerraraziz; bada, sarritan, ha-
lako ezaugarri estatistikoetan oinarritzen dira informazio-ba-
liabideen antolaketa Sistema eraginkorrenak. Demagun, esa-
te baterako, bilaketa bat egin duzula dokumentuen bilduma 
batean; zure bilaketari erantzuteko orduan, aintzat hartuko 
dira bilaketa egiteko erabili dituzun terminoak, eta bilduma 
osatzen duten dokumentuak arakatuko dira, ikusteko ea zer 
dokumentutan agertzen diren termino horiek bataz besteko 
mailan baino maizago: dokumentu horiexek lehenetsiko dira, 
baita beste dokumentu esanguratsu batzuekin loturik daude-

Antolaketa-printzipioa  
eta inplementazioa bereiztea

Espeziak antola daitezke ordena alfabetikoan (izenaren 
arabera), sukalde-motaren arabera, sasoika, erabilera
-maiztasunaren arabera edo beste edozein printzipiori 
jarraituz; edonola ere, erabaki horren logikak ez du zeri-
kusirik espezien antolaketa fisikoarekin. Era askotakoak 
dira espeziak antolatzeko balio duten arasak, apalak, 
erretilu birakariak eta bestelako tresnak.
(R. Glushkok sortutako collagea, online katalogo ba-
tzuetan oinarrituz).
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nak ere. Modu berean, mezu elektronikoak sailkatzeko algo-
ritmoek etengabe kalkulatzen dute ea zenbateko probabili-
tatea dagoen mezu batean «onuradun» edo «Viagra» hitzak 
agertzeko, eta horren arabera erabakitzen da ea mezu jakin 
bat «spam» gisa sailkatuko den ala ez, prozesatutako mezuen 
bilduman. 

1.7 «AGente»Aren kontzeptuA 

Hainbat diziplinatan, lanbide-izenak sortu dituzte propio, 
baliabideak antolatzen dabiltzan pertsonak bereizteko (adi-
bidez: katalogatzailea, artxibozaina, indexatzailea, kurado-
rea, bildumen kudeatzailea…). Guk, ordea, hitz orokorrago 
bat erabiltzen dugu, agentea, eta horrela deitzen diogu 
modu autonomoan eta berariaz antolaketa-lana egin deza-
keen edozein entitateri; izan ere, gure ikuspegiaren arabe-
ra, gizakiek egin ala ordenagailuek egin, antolaketa-lanaren 
helburuak berdinak izango dira, nahiz eta metodoak aldatu, 
jakina. 

antolaketa Sistemetako agenteak aztertuz gero, zera uler 
dezakegu: baliabideak antolatzerakoan, gizakiek eta orde-
nagailuek egiten dituzten ahaleginak zein modutan diren 
elkarren osagarri eta elkarren ordezko. Zehaztu dezakegu 
zer agente-mota izango den aproposena testuinguru sozial, 
ekonomiko eta teknologiko jakinetan. Zehaztu dezakegu 
nola banatzen dituen antolaketa Sistemak zenbait zeregin 
bere sortzaile, erabiltzaile, mantenu-langile eta beste alderdi 
batzuen artean. 

Jende-talde bat izan liteke antolaketa agente bat: adibidez, 
jende-multzo bat elkartzen baldin bada zerbitzuen klub ba-
tean edo estandarrei buruzko batzorde tekniko batean; or-
duan, taldeko kideek beren agentzia indibiduala baztertuko 
dute on kolektibo baten mesedetan. 
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Agente terminoa erabiltzen dugu, orobat, antolaketa Siste-
mekin izaten diren elkarreraginez aritzean. liburutegietara, 
museoetara eta baliabide fisikoen beste bilduma batzuen 
edukietara jotzen duten agenteak, normalean, giza agenteak 
izan ohi dira: jendea, alegia. Beste antolaketa Sistema batzue-
tan, ordea, hala nola negozioetako informazio-sistemetan edo 
datu-gordailuetan, prozesu konputazionalen bitartez, robot 
gailuen bidez edo bestelako entitate batzuen bitartekaritza-
rekin gauzatzen dira elkarreragin-jarduerak baliabideekin –bi-
tarteko horiek modu autonomoan jarduten dira pertsona edo 
talde baten izenean–. 

antolaketa Sistema batzuetan, baliabideak berak gai dira el-
karreragina abiatzeko beste baliabide batzuekin edo kanpoko 
agenteekin. azken hori bereziki nabarmena da giza baliabi-
deekin edo bestelako baliabide bizidunekin: halakoak biltzen 
dituzten antolaketa Sistemak diseinatzeko orduan, guztiz 
garrantzitsua da kontuan hartzea ea zer elkarreragin-mota 
abiatzeko baimena izango duten, edo zer elkarreragin-motara 
bideratuko zaien. auzi horretara itzuliko gara, baina, lehenik, 
baliabide pasibo arruntekiko elkarreraginen diseinuari errepa-
ratuko diogu, izan ere, horrelakoak baitira baliabide fisikoen 
antolaketa Sistema gehienak. 

Badira beste baliabide batzuk elkarreragin-jarduerak abia-
tu ditzaketenak: gaitasun sentsorial, konputazional edo ko-
munikatibo handituak dituzten baliabideak, hain zuzen ere; 
gaitasun horiei esker, era horretako baliabideek informazioa 
lor dezakete beren ingurutik, eta, ondoren, gauzak erabil-
garriak egin. Seguru asko, RFID etiketak ezagutuko ditu-
zu: horien bidez, baliabide fisikoak zehazki identifikatu eta 
kokatu daitezke, hornikuntza-kateetan eta dendetan barna 
doazela; bestalde, badira gailu «adimentsuak», hala nola 
Nest izeneko termostatoak, beren burua programatzen ikas 
dezaketenak. 
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1.8 «elkArrerAGinen» kontzeptuA

Elkarreragina zera da: ekintza, funtzio, zerbitzu edo gaitasun 
bat, zeinak bilduma bateko baliabideak edo bilduma bera era-
biltzen baititu. Berreskuratzea deritzon elkarreragin-jarduera 
funtsezkoa da edozein baliabide-bildumatan; halere, anto-
laketa Sistema askok funtzio gehigarriak eskaintzen dituzte, 
berreskuratzea efizienteagoa izan dadin eta eskuratutako ba-
liabideekin elkarreragin gehiago egin ahal izateko. adibidez, 
liburutegien eta halako antolaketa Sistemen katalogoetan el-
karreraginak egin daitezke baliabide jakin bat topatzeko, bil-
dumako edozein baliabide identifikatzeko eta antzeko baliabi-
deen artean batzuk bereizi edo hautatzeko. 

antolaketa Sistemetako baliabideekin izaten diren elkarreragi-
netako batzuk baliabideen berezko ezaugarrien araberakoak 
izaten dira. Museo askotan, baliabideak bakarrak edo balio 
handikoak izaten dira; hori dela-eta, bisitariek ikus ditzakete, 
baina ezin dituzte maileguan hartu; liburutegi gehienetan, or-
dea, baliabideak mailegatzeko aukera dago. Baliteke liburute-
gi batean Moby Dicken ale bat baino gehiago izatea; hala ere, 
liburutegiak ezin izango ditu maileguan utzi bilduman dituen 
aleak baino gehiago. liburu fisiko bat liburutegitik mailega-
tu ostean, elkarreragin-mota asko gerta daitezke –irakurketa, 
itzulpena, laburpena, oharrak hartzea etab.–, baina ekintza 
horiek ez ditu liburutegiaren antolaketa Sistemak zuzenean 
ahalbidetzen, eta ikusezinak dira harentzat. 

Eremu publikoari ez dagozkion lanen kasuan, copyrightaren 
legeak eragina du: horren bidez, copyrightaren jabeak esku-
bidea du zenbait erabilera eragozteko, baina, aldi berean, «bi-
dezko erabilera»ren printzipioak eta copyrightari dagozkion 
bestelako doktrina batzuek baimena ematen dute aldi muga-
tu batzuetan erabiltzeko baita copyrighta duten lanak ere. 

Baliabide digitalekin elkarreragin-sorta zabalagoa egin daiteke 
baliabide fisikoekin baino. Har dezagun, esate baterako, Inter-
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neteko eguraldi-zerbitzu bat: horretan, eguraldiaren iragarpe-
na eska dezake jende- edo prozesu-kopuru mugagabe batek, 
izan ere, iragarpena ez baita agortzen eskariaren ondorioz, eta 
beste batek eskuratzeko baimena ematearen kostu marjinala 
zerokoa da ia. Baliabide digitalen kasuan, are gehiago, elkarre-
ragin berri ugari ahalbidetu daitezke aplikazioen softwarearen, 
web-zerbitzuen edo aplikazio-programen interfazeen (aPI) bi-
dez antolaketa Sistemetan. Webeko bilatzaileek eta beste apli-
kazio batzuek, zehazki, itzultzeko, laburtzeko, oharrak gehitze-
ko eta hitz giltzarriak iradokitzeko zerbitzu guztiz erabilgarriak 
ahalbidetzen dituzte. Era berean, baliabide digitalak biltzen di-
tuen antolaketa Sistema batek «dena eguneratua mantentze-
ko» elkarreragin bat gauzatu dezake, zeinaren bidez momen-
tuko edukia automatikoki bideratuko baita zure nabigatzailera. 

Nolanahi ere, nahiz eta teknologiak elkarreragina ahalbidetu 
dezakeen, neurri berean eragotzi edo mugatu dezake. Baldin 
eta ez baduzu zure baliabide digitalen bilduma (liburu elektro-
nikoak edo musika, adibidez) zeure ordenagailuan edo beste-
lako gailu batean gordetzen, Interneteko konexio etengabea 
izan beharko duzu horietara iristeko. Gainera, politika batzuek 
kontrolatu egiten dute baliabideen berreskuratzea, eta badi-
ra, halaber, eskubide digitalak kudeatzeko teknologiak (DRM, 
ingelesezko sigletan) ere: horien bitartez, bilduma berreskura 
dezaketen gailuak muga daitezke, eta beste ekintza batzuk 
eragotzi, hala nola kopiatzea, oharrak sortzea eta bestelako 
jarduera batzuk, zeinak, osterantzean, baimenduta baitaude 
bidezko erabileraren doktrinaren pean. 

Elkarreraginen diseinua bereziki garrantzitsua da honako ba-
liabide hauek kudeatzeko: elkarren artean eta kanpoko agen-
teekin elkarreraginak abiatzeko gai diren baliabideak. Kasu 
baterako, alderatzen baldin baditugu kudeaketa zientifikoa-
ren irizpideen arabera antolatutako negozioetan lan egiten 
duten langileak eta Kaizen printzipioen arabera lan egiten 
dutenak –etengabeko hobekuntza da horien irizpidea–, ba-
tzuen eta besteen jarrera zeharo ezberdina izango da. lehen 
kasuan, lana oso estandarizatua eta burokratikoa da, eta lan-
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gileek apenas duten autonomiarik. Bigarrenean, berriz, lana 
estandarizatua bada ere, langileei eskatzen zaie, ahal duten 
bakoitzean, beren lana aztertu eta hobetzeko, eta hori nahie-
ran egiteko aukera ematen zaie. 

antolaketa printzipioen kasuan bezalaxe, probetxuzkoa da el-
karreraginak modu abstraktu edo logiko batean pentsatzea, 
inongo inplementaziorik aurreikusi gabe, zeren eta, horrela, 
antolaketa Sistemen diseinu berritzaileak hauspotzen baitira. 

1.9 «elkArrerAGin-BAliABide»en

 kontzeptuA

Baliabide fisikoekin izaten diren elkarreraginek, batzuetan, arras-
toak edo bestelako frogak uzten dituzte. arrasto horietako asko 
nahigabe eginak dira –hatz-markak, kafe-kikara baten orba-
na egunkari-orri batean, edo zelai bateko bidezidorraren higa-
dura–. Sherlock Holmes eta CSI saioen zaleek ondotxo dakiten 
moduan, ikertzaile forentse zoliak gai izaten dira, elkarreraginen 
hondakinak baliatuz, susmagarriak identifikatu edo errugabe-
tzeko. Elkarreraginen beste arrasto batzuk, ordea, nahita egiten 
dira: adibidez, ikasle batek horiz azpimarra ditzake testulibu-
ru bateko zatiak, edo oharrak gehitu; eraikinetako grafitiak ere 
nahita egindakoak dira. Dena dela, elkarreragin guztiek ez dute 
arrastorik uzten; arrasto batzuk denborarekin desagertzen dira, 
eta baliabide berarekin lotutako zenbait arrasto ez datoz bat. 
Horregatik, arrasto gehienak ez dira oso erabilgarriak. 

Hala ere, antolaketa Sistemetan biltzen direnean baliabide fisi-
koak edo sentitzeko, grabatzeko eta komunikatzeko gaitasun 
duten baliabide digitalak, elkarreraginaren arrastoak aurreikusi, 
egonkortu eta bateratu daitezke. Erabiltzaileak egindako hautu 
bakoitza erregistratzen da –baliabideak berreskuratzea, nabiga-
tzea, erostea, azpimarratzea, estekatzea edo beste edozein elka-
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rreragin-jarduera egitea–, eta «elkarreragin-baliabide» bihurtzen: 
ondoren, horiek aztertu daitezke, baliabideen bilduma berranto-
latzeko xedez, edo baliabide primarioekin izango diren hurrengo 
elkarreraginetan beste moduren batean eragiteko. 

Elkarreragin-baliabideak, informazio-pusketak diren aldetik, 
maiz funtsezkoak izaten dira antolaketa Sistemek behar beza-
la jardun dezaten. lehen, peajeetan, bertako langileak ardura-
tzen ziren bidaiarien bidesariak biltzeaz; orain, ordea, desager-
tu egin dira gehienak, eta, horien ordez, «tak» deritzen txartel 
adimentsuak ezarri dira autoetan: peajetik pasatzean, ibilgai-
luak irrati-hargailu batetik igarotzen dira, eta etiketak, orduan, 
bere identitatea igortzen du. Sortzen den elkarreragin-baliabi-
de bakoitzak kontu eta kreditu-txartel bat identifikatzen ditu, 
eta horien bitartez ordainduko da bidesaria: elkarreragin-balia-
bide horien bilduma osoa hartuz gero, baliabide primario gisa 
erabil daiteke trafiko-buxadurak kudeatzen dituzten edo erre-
pideen diseinua bideratzen duten antolaketa Sistemetan. Era 
berean, bilatzaileek sortzen dituzten elkarreragin-baliabideak 
har daitezke eta bilaketa-kliken ordena egokitu, iragarkiak hau-
tatu edo webguneen edukiak pertsonalizatu. 

1.10 liBuru honen AntolAketA

Gizakiek, milurtekotan, kontzeptuak, metodoak eta teknolo-
giak diseinatu dituzte, horien bidez baliabideak deskribatu eta 
antolatzeko; batzuetan, giza premiei erantzuteko helburua 
zuten, beste batzuetan, ostera, premia berriak ahalbidetu nahi 
zituzten. antolaketa Sistemen bitartez, zibilizazioak garatu 
dira, nekazaritza eta merkataritzatik hasi eta gobernuak eta 
gerrak sortzeraino. Gaur egun, antolaketa Sistemak txertatu-
rik daude xederen bat duten jardueren eremu guzti-guztietan, 
hala nola ikerketan, hezkuntzan, zuzenbidean, medikuntzan, 
negozioetan, zientzian, memoria instituzionalean, memoria 
soziokulturalean, gobernantzan, kontu-emate publikoan eta 
baita eguneroko bizitzako ekintza arruntetan ere. 



 Sistemak antolatzeko oinarriak 57

Interneten sorreraren eta informazio digitalaren nonahikota-
sunaren ondorioz, eta kontuan hartuta gauzak prozesatzeko, 
biltzeko eta komunikatzeko gaitasun mugagabea daukagula, 
milioika pertsona hor aritzen dira webguneak sortzen eta ho-
rietan nabigatzen, blogetan idazten, etiketak sortzen, txioka-
tzen, era guztietako edukiak sareratzen eta deskargatzen, eta 
hori dena egitean, ez dute pentsatzen «Orain antolatzen ari 
naiz» edo «Orain berreskuratzen ari naiz» bezalakorik. lehen, 
liburu bat idazteak berekin zekarren autore batek denbora 
luze bat igarotzea modu isolatuan lan egiten, eta, ondoren, ar-
tefaktu osatua argitaratzea; orain, ordea, liburu batzuk etenik 
gabe eta elkarreraginean idazten eta kaleratzen dira, autoreen 
eta irakurleen arteko online elkarreraginaren bidez. Jendeak 
online bilaketak egiten dituenean edo aplikazioak baliatzen 
dituenean bere mugikorrean, telefonoak kokapenari buruzko 
informazioa igortzen du, zeina bilaketaren emaitzak filtratze-
ko eta berrantolatzeko erabiltzen baita. Bilaketa baten emai-
tzak antolatzen badira halako moduan non bat egingo baitute 
erabiltzailearen kokapenarekin, horrek adierazten du nolabai-
teko kurazio konputazional bat gertatu dela; hala ere, hain az-
kar eta automatikoki egiten denez, apenas nabaritzen dugun.

Modu berean, garai batean, nagusiki informazioa berreskura-
tzeko erabiltzen ziren zenbait aplikazio; orain, ordea, gehienek 
bestelako jarduera eta funtzioak egiteko aukera ere eskaintzen 
dute, informazioaren antolaketari dagozkion jarduera eta fun-
tzioak hain zuzen. Google, Microsoft eta beste bilatzaile ba-
tzuek, milioika ordenagailu baliatuz, bilioika webgunetan eta 
milioika liburu eta dokumentutan arakatzen dute, informazioa 
berreskuratzeko ia berehala –argitalpenak zein artxiboak–. 
Nolanahi ere, konpainia horiek, beren berreskuratze-gaitasuna 
areagotze aldera, gero eta gehiago erabiltzen dituzte infor-
mazio-zerbitzuak, informazioa ia denbora errealean antola-
tzen dutenak. are, bilaketaren emaitzen, iragarkien eta bes-
telako informazioen hautaketa eta aurkezpena moldatu egin 
daiteke, informazio bila ari den pertsonaren arabera, kontuan 
hartuz haren zaletasun inplizitu zein esplizituak, haren koka-
pena eta testuinguruari dagokion bestelako informazioa.
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Diziplina eta curriculum akademikoetan bereizi egin ohi dira 
informazioa antolatzeari eta informazioa berreskuratzeari 
dagozkion jarduerak; bada, aintzat hartzen baditugu tekno-
logian eta horren aplikazioan gertatu diren berrikuntzak, be-
reizketa hori jadanik ez da garai batean bezain garrantzitsua. 

liburu honetan gutxitan ezartzen da muga zorrotz bat informa-
zioa antolatzeari (IO, ingelesezko sigletan) eta informazioa berres-
kuratzeari (IR, ingelesezko sigletan) dagozkion kontuen artean. 
Kontrara, liburu honetan halako moduan azaltzen dira antolake-
ta Sistemen diseinuari eta erabilerari lotutako kontzeptu gakoak 
eta erronkak, non etengabe azpimarratzen baitira IO eta IRren 
arteko harremanak eta konpentsazioak. antolaketa Sistemaren 
kontzeptuaren bitartez, diseinuari dagozkion alderdiak eta eraba-
kiak nabarmentzen dira: horiek denek, batera hartuta, baliabideen 
antolaketaren izaera eta helmena baldintzatzen dute, eta orobat 
baldintzatzen dituzte honako prozesu hauen gaitasunak ere: an-
tolatutako baliabideak konparatzeko, uztartzeko, eraldatzeko eta 
haiekin elkarreraginean jarduteko balio duten prozesuak. 

nolA nABiGAtu AntolAtzeAren DiziplinAn BArnA

2. AtAlA:  
diSeinuAri dAGozkion erABAkiAk AntolAketA 
SiStemetAn

atal honetan, diseinuari lotutako sei galdera edo dimentsio 
zabal aurkezten dira – zer, zergatik, zenbat, noiz, nola eta non–
, zeinen erantzunek, elkarri loturik, antolaketa Sistema baldin-
tzatzen baitute. antolaketa Sistemak deskribatu eta aldera-
tzeko marko horrek gainditu egiten ditu kategoria ezagunen 
baitako aurreiritziak eta kontserbadurismoa –hala nola libu-
rutegi edo museoen kategorien baitakoak–, eta, aldi berean, 
aukera ematen digu kategoria horiek diseinu-patroi gisa des-
kribatzeko. Ondoren, patroi horiek erabil daitezke diziplinen 
artean jarduteko, kategoriak zeharkatuz eta eremu ezagunei 
buruzko jakintza aplikatuz eremu ezezagunetan. 
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3. AtAlA:  
AntolAketA SiStemetAko jArduerAk

Ikusmolde batean elkartu nahi baditugu, batetik, banako beza-
la antolatzen garen modua, eta, bestetik, liburutegi, museo, go-
bernu, ikerketa-erakunde eta negozioek antolaketa Sistemak 
sortzeko duten modua, bada, horretarako, orokortu egin behar 
ditugu eremu horietan antolatzearen inguruan dauden kontzep-
tuak eta metodoak. 3. atalak antolaketa Sistemen sail zabal bat 
aurkezten du, eta lau jarduera edo funtzio deskribatzen ditu, sis-
tema guzti horietan agertzen direnak: baliabideak hautatzea, 
baliabideak antolatzea, elkarreraginak eta zerbitzuak antolatzea 
baliabideetan oinarrituz eta baliabideak mantentzea denboran. 

4. AtAlA:  
AntolAketA SiStemetAko BAliABideAk  

Edozein antolaketa Sistemaren diseinuan eragin handia du an-
tolatzen den horren nolakotasunak –diseinuari dagozkion sei 
erabaki dira, eta aurrez azaldu ditugu 2.2 atalean (Zer antolatu 
nahi da?)–. Gai funtsezko honi ikuspegi zabal batetik heltzeko, 
baliabidea deitzen diogu antolatu nahi den edozer gauzari: abs-
trakzio horren bidez izenda ditzakegu gauza fisikoak, gauza di-
gitalak, batzuei zein besteei buruzko informazioa edo webean 
oinarritutako zerbitzuak edo objektuak. 4. atalak xehetasun 
handiz aipatzen du zer erronka eta metodo dauden baliabi-
deak identifikatzeko antolaketa Sistemetan, eta azpimarratzen 
du zer modutan islatzen diren erabaki horietan sistemak ahal-
bidetu behar dituen xedeak eta elkarreraginak –«zergatik» era-
bakia, diseinuari dagokiona, zeina 2. 3 atalean aurkezten baita: 
Zergatik antolatu nahi da?–. 

5. AtAlA:  
BAliABideen deSkriBApenA etA metAdAtuAk

Baliabideen deskribapenen izaerak eta zehaztasun-mailak 
baldintzatuko ditu, neurri handi batean, baliabideen antola-
ketarako erabiliko diren printzipioak eta baliabideek ahalbi-
detuko dituzten zerbitzu- eta elkarreragin-motak. «Zenbat» 
galderari dagokion deskribapena 2.4 atalean aurkeztu dugu, 
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Zenbat antolatu nahi da? izenburuarekin. 5. atalean, deskriba-
pen eraginkorrak sortzeko prozesu sistematiko bat aurkezten 
da, eta, halaber, aztertzen da nola molda daitekeen hurbilketa 
orokor hori era askotako antolaketa Sistemetan. 

6. AtAlA:  
hArremAnAk etA eGiturAk deSkriBAtzeA

Baliabideen bilduma bat antolatzeari dagokion alderdi garran-
tzitsu bat da baliabideen arteko harremanak deskribatzea. 6. 
atalean, termino berezituak aurkeztuko dira: horien bidez des-
kriba daiteke zer-nolako harreman semantikoak dauden bai 
baliabideen artean eta bai baliabideen deskribapenetan ager-
tzen diren kontzeptu eta hitzen artean. Halaber, atal honetan 
azalduko da zer-nolako egiturazko harremanak dauden hain-
bat zatiko baliabideen baitan, eta baliabideen beren artean 
–adibidez, aipuetako eta hipertestuetako baliabideen artean–. 

7. AtAlA:  
kAteGorizAzioA; BAliABide klASeAk etA motAk 
deSkriBAtzeA

Deskribapen antzekoak edo berdinak dituzten baliabideen 
multzoak baliokidetzat jo daitezke, baliokideen talde edo ka-
tegoria baten parte bihurtuz. Kategoriak identifikatzea eta 
erabiltzea giza jarduera oinarrizkoak dira, eta hautemateari 
dagozkion kategorien kasuan –«gauza gorriak» edo «gauza 
biribilak», esaterako– automatikoki gertatzen da. Kategori-
zazioa sakonki sustraitua dago hizkuntzan eta kulturan, eta 
konturatu gabe erabiltzen ditugu kategoria linguistiko eta kul-
turalak; hala ere, kategorizazioa prozesu sakonki analitiko eta 
kognitiboa ere izan daiteke. 7. atalean kategorizazioari buruz-
ko teoriak aztertzen dira, kontuan hartuz nola eratzen eta era-
biltzen diren kategoriak antolaketa Sistemetan. 

8. AtAlA:  
kAteGoriei BAliABideAk eSleitzeA

Sarritan, baliokideak balira bezala erabiltzen dira kategori-
zazio eta sailkapen terminoak; hala ere, ez dira gauza bera. 
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Sailkapena, hain zuzen, kategorizazio aplikatua da: baliabi-
deak esleitzen zaizkio kategorien sistema bati –klaseak esa-
ten zaie–, aurrez ezarritako printzipio-multzo baten arabera. 
8. atalak zera aztertzen du: antolaketa Sistemetan erabiltzen 
diren era askotako sailkapen-moduak, hala nola zerrenda bi-
dezko sailkapena, alderdien araberako sailkapena, jardueran 
oinarritutakoa eta sailkapen konputazionala. Sailkapena eta 
estandarizazioa estu loturik daudenez, atal honek orobat az-
tertzen ditu estandarrak eta estandarren sorrera, antolaketa 
Sistemei eragiten dieten bezainbatean.  

9. AtAlA:  
BAliABideen deSkriBApenen formAk

atal honek osatu egiten du baliabideen deskribapenaren so-
rrerari buruzko ikuspegi kontzeptual eta metodologikoa, in-
plementazioari dagokion ikuspegia emanez. 9. atalean, beraz, 
deskribapenak egituratzeko meta-eredu batzuk aztertzen dira, 
honako eredu hauek azpimarratuz: XMl, JSON eta RDF. amai-
tzeko, hiru «deskribapen-mundu» alderatzen ditu –dokumen-
tuen prozesamenduak, sarea eta Web Semantikoa–: horietako 
bakoitza egokia da aurrez deskribatutako meta-ereduetako 
batentzat. 

10. AtAlA:  
BAliABideekin elkArrerAGineAn jArduteA

antolaketa Sistemak elkarri gainjartzen zaizkionean, guru-
tzatzen direnean eta uztartzen direnean (aldi baterako zein 
betirako), zaila edo ezinezkoa izan daiteke baliabideak koka-
tzea, baldin eta baliabideen deskribapenak ezberdinak badi-
ra; gerta daiteke, are, baliabideak ezin erabiltzea. Bateko eta 
besteko eremuak elkarreraginean jarduten direnean baliabi-
deekin antolaketa Sistemetan, kontzeptu eta tekniken sail 
zabal bat baliatzen dute; bada, 10. atalean, horietako batzuk 
aztertuko ditugu –integrazioa, inter-operazionaltasuna, da-
tuen mapak, pasabideak, uztarketak eta abar–. Elkarreragi-
netan, baliabideen ezaugarrien geruza batzuk erabiltzen dira, 
eta horrek ezaugarrituko du elkarreragina bera: adibidez, bil-
duman oinarritzeak, hartatik eratortzeak edo baliabide baten 
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baino gehiagoren ezaugarriak hartu eta uztartzeak. 10. ata-
lean, informazioa antolatzearen eta berreskuratzearen arte-
ko continuumaren ideian sakontzen da; bestalde, informazioa 
berreskuratzeko elkarreragin-jarduerak (eta beste batzuk) 
deskribatzen dira oinarritzat hartuz informazioa antolatzeari 
dagozkion baldintzak (adb., baliabideen deskribapenari da-
gozkionak). 

11. AtAlA:  
AntolAketA SiStemen BideorriA

11. atalean, 2-10 ataletako ikuspegi deskriptiboa osatze alde-
ra, ikuspegi preskriptibo bat ematen da, azalduz zer erabaki 
hartu behar diren diseinuaren arloan eta zer konpentsazioa 
egin behar diren antolaketa Sistemen bizi-zikloko faseetan. 
Sistemaren bizi-zikloen ereduak era askotakoak dira, baina lau 
faseko eredu generiko bat erabili dugu, honako etapa hauek 
bereizten dituena: eremua identifikatzeko eta aukerak lantze-
ko fasea, baldintzen fasea, diseinuari eta inplementazioari da-
gokion fasea eta fase operazionala. 

12. AtAlA:  
kASuen AzterketA 

12. atalean, adibide gisa hartu da 11. atalean deskribatutako 
eredua, eta horren bidez aztertu dira antolaketa Sistemen era 
guztietako adibideak, erreferentzia eginez aurreko ataletan 
aipatu diren printzipioei, gidalerroei, hiztegiari eta ereduei. 
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2.1 sarrera

Baliabideen sorta bat deskribatzen eta antolatzen denean, 
baliabide horiekiko elkarreragina ahalbidetzeko eran, esan 
daiteke antolaketa-sistema batek baliabideen sorta eralda-
tu duela. Hori egiteko, erabaki interdependiente asko hartu 
behar dira, berariaz edo besterik adierazten ez delako, balia-
bideen identitateari buruz: baliabideen izenak, deskribape-
nak eta bestelako ezaugarriak zehaztu behar dira; zer-nolako 
mota, harreman, egitura eta bildumatan parte hartuko duten; 
eta zer pertsona edo teknologia jardungo diren horiekin elka-
rreraginean. 

antolaketa-sistemen ideiak egindako ekarpen garrantzitsue-
tako bat zera da: atzean utzi du «gauza», «dokumentu» eta 
«informazio» terminoen definizioari buruzko eztabaida, «ba-
liabide» deritzon kontzeptu bateratzailea erabiliz; halere, ikus-
pegi honek aintzat hartzen du hainbat galdera edo alderdi 
hartu behar direla kontuan, eta «zer antolatu nahi da» horie-
tako bat baino ez dela. Erabaki horiek guztiak elkarri lotuta 
dauden arren, estu lotuta ere, errazagoa da horiek aurkeztea 
elkarrengandik bereizita baleude bezala. 

Diseinuari dagozkion sei galdera-multzo aurkeztuko ditugu, 
eta xehetasunak emango multzo bakoitzeko galdera garran-
tzitsuenen inguruan: 

-  zer antolatu nahi da? Zein da eremuaren helmena edo ta-
maina? Zein neurritan nahasten dira gauza fisikoak, gauza 
digitalak eta gauzei buruzko informazioa antolaketa-sis-
teman? Zertarako diseinatu nahi da antolaketa-sistema: 
baliabideen bilduma berri bat sortzeko, jada badagoen 
baliabide-bilduma itxi bat katalogatzeko ala baliabideak 
etengabe gehitzen eta kentzen zaizkion bilduma bat ku-
deatzeko? Baliabideak bakarrak dira, ala kategoria bateko 
partaide trukagarriak? «Bizi-ziklo» aurreikusgarri bat iza-
ten dute, «bizitza erabilgarri» batekin? Elkarreraginerako 
baliabideei dagokienez, sistemaren erabileraren poderioz 
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sortutakoak erabiltzen ditu, ala beste antolaketa-sistema 
batetik erauzi eta gehitzen ditu? (Ikus 2.2 atala). 

-  zergatik antolatu nahi da? Zer elkarreragin edo zerbitzu 
ahalbidetuko dira, eta zeinentzat? Ezagunak dira erabi-
lerak eta erabiltzaileak, edo ezezagunak dira? Erabiltzai-
leak zeintzuk dira: jendea, edo prozesu konputazionalak 
batez ere? antolaketa-sistemak asetu behar al ditu per-
tsonen, gizartearen edo instituzioen xedeak? (Ikus 2.3 
atala). 

-  zenbat antolatu nahi da? Zein da ezarri nahi den deskriba-
pen, sailkapen edo egitura erlazionalaren helmena, zehaz-
tasun-maila edo esplizitutasuna? Zer antolaketa-printzipio-
ren arabera antolatzen dira baliabideak? Baliabide guztiak 
maila berean antolatzen dira, ala antolaketa urria da, eta ez 
da uniformea? (Ikus 2.4 atala)

-  noiz antolatu nahi da? Noiz ezartzen zaie antolaketa ba-
liabideei: sortzen direnean, bilduma baten parte bilakatzen 
direnean, elkarreragin-jarduerak gertatzen direnean horie-
kiko; badaezpada bakarrik, garaiz, denbora guztian? anto-
laketa hori legez egin beharra al dago; sektoreko ohiturek 
edo tradizio kulturalak taxutzen dute? (Ikus 2.5 atala)

-  nola, zeinek, edo zer prozesu konputazionalek antolatu 
nahi du? Nork antolatzen du: norbanakoek, talde infor-
malek, talde formalek, profesionalek, metodo automatiza-
tuek? Berak al dira antolatzaileak eta erabiltzaileak? Nor-
banako eta taldeen antolaketa-jarduerak zehazten dituen 
araurik dago? (Ikus 2.6 atala)

-  non antolatu nahi da? Baliabideen kokapena mugatzen 
al dute diseinuak edo araudiren batek? Baliabideak koka-
pen estatiko batean al daude? Baliabideak mugimenduan 
daude? Baliabideen kokapena beste parametro batzuen 
mendekoa da, adibidez, denboraren mendekoa? (Ikus 2.7 
atala)
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Erabaki horiek denak ondo bateratu daitezen antolaketa-sis-
tema batean, kontuan hartu behar da zeintzuk diren sistema-
ren erabiltzaileen baldintzak eta helburuak –giza erabiltzai-
leak zein erabiltzaile konputazionalak–; gainera, baldintzen 
eta helburuen sorta guztiek ezartzen dituzte muga eta kon-
pentsazio batzuk, eta horiek ulertu beharra dago. Bestalde, 
muga eta konpentsazioen kudeaketari dagokionez –nola eta 
noiz kudeatzen diren–, horretan eragina izango dute honako 
alderdi hauek: antolaketa-sistema diseinatu eta baliatu den 
testuinguru legal, enpresarial eta teknologikoak; diseinatzai-
leen eta antolaketa-sistema erabiltzen dutenen arteko harre-
manak (baliteke jende bera izatea edo ez); antolaketa-siste-
maren xede ekonomiko, emozional edo sozialak, eta diseinu, 
ezarpen zein erabilerari dagozkion beste faktore ugarik. 

Ikuspegi ageriko eta tradizionalena hauxe da: antolaketa-sis-
temak sailkatzea sistema horren baitan biltzen diren baliabi-
deen arabera. Era berean, sistemak sailka daitezke horien hel-
buru nagusien arabera, xede-erabiltzaileen arabera edo beste 
modu batzuetan. Ez dago kategoria-sorta finko bat, bere ho-
rretan aski dena antolaketa-sistemen arteko bat-etortzeak eta 
kontrasteak biltzeko. 

antolaketa-sistemen ikuspegi kategorikoa zabaldu dezakegu; 
horretarako, pentsa dezakegu antolaketa-sistemak alderdi eta 
dimentsio askotako diseinu-espazio batean existitzen direla, 
zeinean era askotako bildumak aintzat har baititzakegu aldi 
berean. 

antolaketa-sistemak deskribatzeko eta konparatzeko mar-
ko honek gainditu egiten ditu kategoria ezagun batzuetako 
–liburutegiak, museoak, artxiboak– aurreiritzi eta kontserba-
durismo zenbait; aldi berean, aukera ematen digu kategoria 
horiek diseinu-patroi gisa deskribatzeko, zeinak gauzatzen 
baitituzte diseinuari dagozkion erabakien konfigurazioak. 
Gero, patroi horiek erabiliz, diziplinen arteko lana ahalbide-
tu daiteke, kategoriak gaindituz eta eremu ezagunei buruzko 
jakintza aplikatuz eremu ezezagunetan. Dimentsioetan oina-
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rritutako ikuspegiari esker, errazagoa da kategoria edo dizi-
plina jakinetako hiztegi espezifikoen artean itzulpenak egitea; 
horrela, diziplina ezberdinetan diharduen jendeak elkar uler 
dezake bere antolaketa-jarduerei buruz ari denean. Beharba-
da ohartuko dira gauza asko partekatzen dituztela, eta antze-
ko arazoak (edo arazo berdinak) konpondu nahian dabiltzala. 

alderdi edo dimentsioei lotutako ikuspegiak aintzat hartzen 
du bilduma-moten aniztasuna; horregatik, marko sortzaile eta 
berritzaile bat proposatzen du, horren bidez deskribatzeko 
bilduma-mota hibridoak, kategoria ezagunetan bete-betean 
egokitzen ez direnak. Nahiz eta antolaketa-sistema bat, di-
mentsio batzuetan, ohiko kategorietatik ezberdina izan, posi-
ble da hori diseinatzea eta ulertzea, kontuan hartuz zer antze-
kotasun dituen, beste dimentsio batzuetan, baliabide-bilduma 
ezagun batekin. 

antolaketa-sistemak irudikatzen baditugu diseinu-espazio 
bateko puntu edo eremu gisa, errazagoa suertatuko zaigu bil-
duma-mota berriak edo berezituagoak eta horien elkarreragi-
nak sortzea. Demagun, esaterako, diseinu-espazioa mapa bat 
dela, antolaketa-sistemak biltzen dituena: kategoria tradizio-
nalek dentsitate handiko hiriguneak osatuko lituzkete; horien 
inguruko eremu hutsak edo «zuriguneak», aldiz, oraindik exis-
titzen ez diren antolaketa-sistemak lirateke. Zurigunea bete 
lezakeen antolaketa-sistema baten ezaugarriez pentsatu, eta 
azter dezakegu ea zer berrikuntza egin behar liratekeen tekno-
logian, prozesuetan edo politiketan, gure antolaketa-sistema 
bertan eraiki dezagun. analogiaren bidez, antolaketa-sistema 
batean erabiltzen diren printzipioak identifikatu eta aplikatu 
ditzakegu beste sistema batzuk ulertu edo diseinatzeko.  
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2.2 zer antolatu nahi Da? 

«Zaila bada identifikatzen, zaila izango da  
deskribatzen, eta, ondorioz, baita antolatzen ere»

(Svenonuis, 2000; 13. or)

Baliabideak antolatzen hasi aurretik, baliabideak identifikatu 
beharra izaten da maiz. Erraza eman dezake antolaketa-siste-
ma bat antolatzea baliabide ukigaien inguruan, baina tentuz 
ibili behar da baliabide bat zer den ondorioztatzeko orduan. 
Egoeraren arabera, aldatu egin daiteke «gauza» berari buruz-
ko ikuspegia: egoera batean, item bakar bat izango da; bes-
te batean, aldiz, kategoria zabal bateko partaide baliokidea, 
edo item baten zatia, ezen ez item bat bere horretan. adibi-
dez, museo bateko bilduman, eskuz landutako xake-pieza bat 
item bereizi bat izan liteke, eskuz landutako xake-piezen sor-
ta baten barruan, edo xake-sorta gisa identifikatzen den item 
baten 33 osagai (taula eta guzti) ez-identifikatuetako bat. 
Merkatariek, beren salgaiak identifikatzeko, ondasunak zen-
batzeko unitatea erabiltzen dute (SKU, ingelesezko sigletan); 
bada, SKU hori hainbat gauzari lot dakioke: item bakar bati, 
inbentarioa egitean edo fakturazioan baliokidetzat jotzen di-
ren itemen sorta bati edo gauza ukiezinei, hala nola bermeei. 

Ziur aski, etxean ez duzu etiketarik jarriko sukaldeko tiradere-
tan edo arropen armairuan; denda eta biltegietan, ordea, sei-
naleak jartzen dituzte korridoreetan eta apalategietan, gauza 
gehiago antolatu behar dituzte-eta. Baliabideen bilduma bat 
hazi ahala, sarritan beharrezkoa izaten da baliabide bakoi-
tza modu esplizituan identifikatzea, ordezkoak sortzea –hala 
nola erregistro bibliografikoak edo deskribapenak, baliabi-
deak elkarren artean bereizteko– eta antolakuntza-mekanis-
mo gehigarriak eratzea, adibidez, apalategietarako etiketak, 
direktorioak, liburutegiko fitxen katalogoak eta indexak, har-
tara errazagoa izan dadin bilduma ulertzea eta biltzen dituen 
baliabideak aurkitzea. antolakuntza-mekanismoek, maiz, bil-
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duma antolatzeko erabili diren antolaketa-printzipioak iradoki 
edo antzeratzen dituzte. 

antolaketa-mekanismoak –esaterako, korridoreetako sei-
naleak, direktorioak eta liburutegiko fitxen katalogoak– in-
gurumen fisikoan txertatuta daude, antolatu asmo dituzten 
baliabideak bezalaxe. Baina, mekanismo edo ordezkoak digi-
talizatzen direnean, gaitasun berriak ahalbidetzen dituzte, eta 
horrek erronkak dakartza diseinuaren aldetik. Izan ere, antola-
keta-sistema digitalak diseinatzeko eta martxan jartzeko ga-
raian, printzipio abstraktuagoak balia daitezke, muga gutxia-
gorekin, baliabide fisikoak bakarrik antolatzen direnean baino. 
Baliabide fisiko bat, une jakin batean, toki bakarrean egon 
daiteke, eta baliabidearen tamainak, kokapenak eta bestela-
ko ezaugarriek eragina izango dute horrekiko elkarreragin-jar-
dueretan. aldiz, kopia eta ordezko digitalak toki batean bai-
no gehiagotan egon daitezke aldi berean, eta modua ematen 
dute bilaketak egiteko, sailkatzeko eta bestelako elkarreragin
-jarduerak gauzatzeko, gauza ukigaiekin ezinezkoa suertatzen 
den eraginkortasunez eta abiaduran. 

antolatu nahi diren baliabideek informazioa biltzen badute, 
erronka bat izango da antolaketa-unitatea zehaztea; ziur aski, 
beharrezkoa izango da ezaugarri fisikoetatik harago joatea 
eta baliokidetasun kontzeptuala edo intelektuala aintzat har-
tzea. Esate baterako, bigarren hezkuntzako ikasle baten ikus-
pegitik, baliokideak izan daitezke Macbeth antzezlan shakes-
pearetarraren bertsio inprimitua eta digitala, eta, beharbada, 
irakasleari ziria sartzen saiatuko da, antzezlanaren zinema-e-
gokitzapena ikusiz. Ikaslearentzat, baliabide berdina dira Mac-
bethen bertsio guztiak; liburuzain eta akademikoek, ordea, 
ñabardura sotilagoak bereizten dituzte. 

Digitalki sortutako baliabideak kudeatzeaz arduratzen dira 
gero eta antolaketa-sistema gehiago. testu digitalak, one-
nean, marka esplizitu batekin zifratu daitezke, egiturazko mu-
gak eta edukiari dagozkion berezitasunak bilduz, zeinak erabil 
baitaitezke baliabideen antolaketa edo berreskuratzea (edo 
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biak) errazteko. Praktikan, baina, testuen errepresentazio di-
gitalak irudi eskaneatuak izan ohi dira, eta ez dute balio ezer 
prozesatzeko edo elkarreraginean jarduteko. antzeko zerbait 
gertatzen da musika, argazki, bideo edo bestelako eduki ez
-testualen errepresentazio digitalekin ere –sentsoreek bildu-
tako datuekin, adibidez–, zeinetan formatu digitalak opakuak 
baitira, bai egituran bai semantikan. 

liburu honetan ez zaio erreparatzen jendea antolatzen duten 
sistemei, baina arduragabea izango litzateke horiek aipatu 
gabe uztea. Enpresek beren langileak antolatzen dituzte; es-
kolek, beren irakasle eta ikasleak; kirol-ligek eta -taldeek, beren 
jokalariak, eta gobernuek, berriz, beren hiritar eta biztanleak 
antolatzen dituzte, bozkatu, gidatu, eskolara edo medikutara 
joan eta bestelako onurak jaso ditzaten. arlo horietan dene-
tan, datuen zientzialariek gero eta gehiago aztertzen dute ea 
nola jardungo diren, zer erabakiko duten, nola bizi edo hilko 
diren langileak, ikasleak, kirolariak, bozkatzaileak, gidariak eta 
kategoria intrintseko zein eratorrien bidez definitutako beste 
jende-kategoriak guztiak. Jendea hiltzen denean, jada ez da 
premiazkoa haiei buruzko aurreikuspenak egitea ezein arlo-
tan; hilerriak, halere, oso antolatuta daude. 

Maiz, denborari buruz pentsatzen dugunean edo hartaz min-
tzatzen garenean, baliabide bat balitz bezala jarduten gara; 
denbora, hain zuzen, bat dator 1.3 atalean eman dugun defi-
nizioarekin: «jarduera baten bidez xede bat lortzeko modua 
eskaintzen duen baliozko edozer». are gehiago, pentsa gene-
zake antolaketa-sistemak direla egutegia eta erlojua, eta den-
bora definitzen dutela zehaztasun-maila ezberdinetan, elka-
rreragin-jarduerak ahalbidetzeko eran. Dena dela, seguru asko 
erabilgarriagoa da denbora muga gisa hartzea, eragina baitu 
nola eta zenbat antolatzen dugun. 

Zeure posta sailkatzen ari bazara, agian zalantza egingo duzu 
ea, mezuak sailkatuta, benetan denbora aurreztuko duzun 
bilaketak egitean. Baina eskala handian –demagun, liburute-
gi bateko 10 milioi liburuen eskalan–, baliabideak antolatzeko 
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ahalegin eskergak denbora dezente aurrezten die sistemaren 
bizi-zikloak iraun bitartean erabili dutenei. Gogoan izan kon-
pentsazio bat agertzen dela hemen, antolatzen pasatako den-
bora eta baliabidea berreskuratzeko behar den denbora alde-
ratzen dituena: gai hori behin eta berriro aipatuko dugu liburu 
honetan. Pertsonen kasuan, konpentsazioak norbanakoaren 
behar edo lehentasunen araberakoak izango dira; testuinguru 
sozial eta instituzionaletan, berriz, baliabideak antolatzen di-
tuzten eta berreskuratzen dituzten pertsonak ez dira berdinak 
izango oro har, eta horien denbora modu ezberdinean balora-
tuko du sistemaren jabeak. 

Pertsonen deskribapen konputazionalak

Gutako bakoitza deskribapen konputazional mordoxka 
batekin lotuta dago; horietako batzuk ia egunero era-
biltzen dira aurreikuspenak egiteko gure portaerari bu-
ruz. Horretarako, teknika estatistikoen sail bat erabiltzen 
da: «aurreikuspen-analisia» esaten zaie. Kreditu-txartela 
erabiltzen duzun aldiro, iruzurra detektatzeko algorit-
moek eredu bat baliatzen dute, zure erosketen histo-
rialetik eratorria, eta segundo-frakzio batzuen buruan 
erabakitzen dute ea transakzioa zeuk abiatu duzun, ala 
zure txartela lapurtu duen baten batek. Gauza garestiren 
bat erosi nahi duzunean kreditu bidez, saltzaileak zure 
kreditu-puntuazioa aztertuko du –kontuan hartuz zen-
bateko zorra duzun, zure ordainketa- historiala, zenbat 
denboraz izan duzun kreditua, zer kreditu-mota duzun 
eta bestelako faktore batzuk–, eta hala aurreikusiko du 
ea egokia zaren kreditua emateko; ondoren, saltzaileak 
kreditua ematea erabakitzen badu, zure kreditu-puntua-
zioa egokitu egingo da. Gero, produktu garesti hori ero-
si ostean, saltzailearen aurreikuspen-ereduak informa-
zio hori erabil dezake erosi nahi zenituzkeen bestelako 
gauzak iradokitzeko. 
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2.3 zergatik antolatu nahi Da? 

«Informazioa antolatzeko sistemen xede behinena [da]  
antzeko gauzak elkartzea eta horien artean bereizketak egitea».

— (Svenonius, 2000; xi. or)

antolaketa-sistemen xede nagusia da, ia definizioak berak 
zehazten duenez, baliabideak deskribatu edo antolatzea, har-
tara beranduago kokatzeko edo eskuratzeko modua egon 
daitezen. Helburu hori betetzeko behar diren antolaketa-prin-
tzipioek zerikusia izango dute antolatu nahi diren baliabide- 
edo eremu-motekin eta antolaketa gertatzen den testuinguru 
pertsonal, sozial edo instituzionalarekin. 

Filosofoek luzaroan eztabaidatu dute ea zer neurritan la-
gun dezaketen pertsona baten portaerari buruzko behake-
tek haren egiazko izaera ezin behatuzkoa ulertzen. Baina, 
deskribapen konputazionalek pertsonaren muina eraku-
tsi zein ez, ezin diegu ihes egin. Bizitza- edo auto-aseguru 
bat lortu nahi baduzu, edo hipoteka bat, ereduek erabakiko 
dute zenbat ordaindu behar duzun. aurreikuspen-ereduak 
erabiltzen dira hainbat xedetarako: jendea unibertsitatean 
onartu edo kanpoan uzteko, lana emateko, kirolariak talde 
profesionaletarako bildu edo talde batetik bestera trukatze-
ko, edo pertsona bat zelatatu behar den erabakitzeko, ekin-
tza terrorista bat planifikatzen ari delakoan. Enpresa ba-
tzuek «jendearen analisi»rako softwareak baliatzen dituzte: 
halakoen bidez, langileek sortutako mezu elektroniko, egu-
tegi-hitzordu eta dokumentu guzti-guztiak aztertzen dira, 
eredu bat eraikitzeko honako datu hauekin: langileek da-
kitena, egiten dutena, noiz egiten duten eta norekin egiten 
duten lan. Helburua: komunikazioa eta elkarlana hobetzea, 
hala enpresaren barruan nola bezeroekiko.
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antolaketa-sistemak bereiz daitezke horien xede nagusi edo 
lehentasunezko helburuen arabera. liburutegi, museo eta ar-
txiboak memoriaren instituziotzat jotzen dira sarri, oroz gain 
baliabideen gordailu direla nabarmentzeko. Bestalde, «infor-
mazio-kudeaketarako sistema» edo «enpresa-sistema» de-
ritzen kategorietan, era askotako software-aplikazioak sar-
tzen dira, zeinek antolaketa-sistemak gauzatzen baitituzte, 
ezinbestekoak direnak negozioetako eguneroko eragiketak 
egiteko. 

«antzeko gauzak elkartzea» antolaketa-printzipio informal 
bat da antolaketa-sistema askorentzat. liburutegiak asma-
tu zituztenetik kasik –duela bi mila urte baino gehiago–, li-
buruzainek premia sentitu dute metodo sistematikoak ga-
ratzeko eta, horien bidez, beren bildumak antolatzeko eta 
inbentarioa egiteko. XV. mendean, inprenta mekanizatua 
asmatu zenean, izugarri hazi zen liburuen eta aldizkarien 
kopurua; ondorioz, liburuzainak gero eta ahalegin finagoak 
egiten hasi ziren beren antolaketa-sistemen betekizun fun-
tzionalak adierazteko eta betekizun horiek nola gauzatzen 
zituzten zehazteko.

Gaur egun, informazioan oinarritutako enpresa orok izan 
behar ditu prozesu eta teknologia sistematikoak, informazioa-
ren sorrera kudeatzeko edo beste nonbait eskuratutako infor-
mazioaren bizi-ziklo osoa kudeatzeko. Enpresa komertzialek 
prozesuak behar dituzte negozio-eragiketak egiteko beste 
bezero eta enpresa batzuekin, eta negozioetako estrategia 
edo taktikak garatzeko, betiere kontularitza, zerga-bilketa, 
giza baliabide, datuen babes eta bestelako alorrei dagozkien 
arau eta legediekin bat eginez. Enpresa handietan, halako fun-
tzioak guztiz espezializatuta daude, eta konplexuak dira oso, 
horregatik, antolaketa-sistemek nork bere izena dute: Enpre-
sako Baliabideen Planifikazioa, Enpresako Edukiaren Kudea-
keta, Enpresako Datuen Kudeaketa, Hornikuntza Katearen Ku-
deaketa, Erregistroen Kudeaketa, Bezeroekiko Harremanaren 
Kudeaketa, Negozioetako Adimena, Jakintzaren Kudeaketa 
eta abar. Enpresa handietako antolaketa-sistemen artean, ne-
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gozio-eragiketetarako informazio-baliabideak kudeatzeaz ar-
duratzen direnak ditugu sistema garrantzitsuenak; hala ere, 
halako enpresek beren liburutegi eta artxiboak ere behar iza-
ten dituzte. 

Dokumentuak formatu fisikoan edo jatorrizko formatuan gor-
detzea da artxiboen eta antzeko antolaketa-sistemen xede 
nagusia; halako sistemetan, esanahi kultural, historiko edo 
ekonomikoa duten dokumentuak biltzen dira, zeinak baliaga-
rriak baitira epe luzeko lekukotza gisa. Era berean, informazio 
edo jakintza ugarirekin lan egiten duten enpresen antolaketa
-sistemetan, zeinetan informazioa formatu digitaletan gorde-
tzen baita batez ere, xede garrantzitsua da kontserbazioa. En-
presek eta gobernu-organoek, normalean, erregistro batean 
gorde behar dituzte, legeak hala aginduta, honako alderdi 
hauei buruzko datuak: finantza-transakzioak, erabakiak, lan-
gileei lotutako kontuak eta bestelako informazio funtsezkoak, 
hala nola negozioaren iraupenari, arau eta prozedura legalekin 
bat egiteari eta gardentasunari dagozkionak. 

Memoriari lotutako instituzioetan eta enpresetan baliabideak 
antolatzeak dakartzan baldintzei buruzko eztabaidak, behar-
bada, iradoki lezake ezen baliabideak eraginkortasunez gor-
detzea eta berreskuratzea dela antolaketaren xede gorena, 
eta hala da zenbait kontestutan. Baina hainbat arrazoirenga-
tik antolatzen dira baliabideak, eta hori aise ikusten da anto-
laketa-sistema pertsonalei erreparatzen zaionean. Bestalde, 
biltzeko eta berreskuratzeko funtzioaren eraginkortasunaz 
aparte, badira beste modu batzuk antolaketa-sistemak kon-
paratzeko. 

Jendeak bere baliabide pertsonalak antolatzen diharduenean, 
baliabideak aurkitzeko egin beharreko ahalegina minimizatzea 
izaten da helburu nagusietako bat. antolaketa-sistema insti-
tuzionaletan, baliabideak aurkitzeko lana errazten da hainbat 
bitartekoren bidez: baliabideen deskribapenak (kanpotik egi-
nak), bilatzen laguntzeko tresnak, sailkapenak, bilatzaileak eta 
orientatzeko zein nabigatzeko mekanismoak; aldiz, antolake-
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ta-sistema pertsonaletan, baliabideak aurkitzeko eginkizuna 
jarduera kognitiboa izaten da batez ere: oroitu beharra duzu 
non dauden baliabideak eta nola antolatzen diren. Pertsona 
bakoitzak esperientzia eta zaletasun bere-bereak baititu, ez 
da harritzekoa pertsonek baliabide antzekoak modu ezberdi-
netan antolatzea, antolaketa errazago hautemateko eta gogo-
ratzeko asmoz. Hortaz, bakoitzaren baliabideen antolaketak 
agerian jarri ohi ditu helburu estetiko edo emozionalak: adibi-
dez, pertsona batzuek kolorearen arabera edo gustukoenetik 
hasita antolatzen dituzte liburuak eta arropa; baliabideen an-
tolaketak, halaber, jarrerak isla ditzake: adibidez, pertsona ba-
tzuek sukaldearen gainazalean edukitzen dituzte espezia eta 
bizigarri erabilienak, despentsan gorde beharrean. 

Norbanakoek beren paper, liburu, dokumentu, disko, CD, DVD 
eta bestelako informazio-baliabideak gordetzen dituztenean, 
era askotako antolaketa-sistemak balia ditzakete. Zergatik? 
Bada, besteak beste, kontuan hartzen dutelako antolatu nahi 
dituzten baliabideen edukia. are gehiago, norbanakoek era-
biltzen dituzten antolaketa-sistema asko web aplikazioek 
gauzatzen dituzte, eta, horregatik, baliabide fisikoak baino 
iristerrazagoak dira. 

Beste modu batera esanda, informazio-baliabideek, berez, 
balizko erabilera gehiago dauzkate baliabide fisikoek baino 
–sardexkak, lapikoak…–; beraz, ez da harritzekoa bulegoeta-
ko antolaketa-sistemak are anitzagoak izatea sukaldeetakoak 
baino. 

Bildumaren edo erabiltzaileen neurria hazten denean, bi gau-
za gerta daitezke. lehenik, sistemak lortzen badu elkarrera-
ginaren aztarnak hartzea eta elkarreragin-baliabide bilaka-
tzea, balio gehigarria sor daiteke baliabide horiek aztertuz: 
elkarreragin-jarduerak hobetu daitezke, berriak iradoki, edo 
aurreikuspenak egin, jakite aldera nola jardungo diren era-
biltzaile indibidualak zein erabiltzaile-multzoak. Bezeroekiko 
transakzio ugari gauzatzen dituen enpresa orok egiten ditu 
halakoak; esate baterako, janari azkarra eskaintzen duen ja-
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tetxe batek aztertuko ditu salmentari eta denborari buruzko 
datuak, eta, akaso, ilara bizkor bat sortuko du, gehien sal-
tzen diren produktuentzat, edo baliteke zenbait produkturen 
multzoak osatzea, zeinek salmentak handituko baitute sukal-
deko eta salmahaiko jarduna optimizatuz. amazon.com eta 
beste txikizkari batzuk, bilaketen aztarna xeheak baliatuz, 
gai dira biltzen dituzten salmenta-datuak handitzeko, modu 
honetan: bezero batek produktu bat begiratu arren erosten 
ez duenean, balizko transakzio gisa gordetzen da produktu 
hori, eta input gehigarri bihurtzen da webgunean prezio- eta 
gomendio-sistema sofistikatuan. 

antolaketa-sistema baten tamaina edo erabilera handitzearen 
beste ondorio probable bat zera da: jende guztiak ez duela iri-
tzi bera izango antolaketa-sistemaren helburuei edo diseinuari 
dagokionez. Sukaldea partekatzen baduzu beste pisukide ba-
tzuekin, seguru asko horren antolaketari buruzkoak negoziatu 
beharko dituzu, eta zenbait kontutan ados jarri beharko du-
zue, denak ondo konpon zaitezten. antolaketa-sistema formal 
eta instituzionaletan, interes-taldeen arteko gatazkak askoz 
larriagoak izan daitezke, eta baliteke, are, kontratu komertzia-
letan edo legeetan xedatzea zer antolaketa-printzipioren edo 
politiken arabera zehaztuko diren erabiltzaileek balia ditzake-
ten elkarreragin-motak. adibidez, Bowker eta Star autoreen 
esanetan, medikuentzat funtsezkoa da pazienteen historialak 
gordetzea, horien bidez diagnostikoak eta tratamenduak era-
bakitzeko; aseguru-etxeentzat, ordea, pazienteen historialek 
frogatzen dute ordainketa batzuk egin edo jaso behar dire-
la; ikertzaileen ikuspegitik, aldiz, datu primarioak dira historial 
horiek. Hiru talde horiek ez datoz bat pazientearen historiale-
ko informazioari esleitzen dizkioten lehentasun- eta kalitate
-baldintzetan, eta medikuek, ulergarria den eran, ez dute egin 
nahi onurarik ez dakarkien lanik. Pazienteen historialei buruz-
ko lege eta araudien idazketa gatazkatsua izaten da oso, eta 
ez da harritzekoa. 

Onartzen baldin badugu interes-taldeek agian ez dituztela 
helburu berak izango, argi geratuko da eraginkortasuna neurri 
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estuegia dela antolaketa-sistemak ebaluatzeko. Baliabideak 
antolatzeko eta horiekin elkarreraginen jarduteko moduetan, 
sistemak diseinatu eta antolatzen dabiltzanen lehentasunak 
eta balioak gorpuzten dira, eta horren emaitza zera da: era-
biltzaileen portaera kontrolatu edo aldatzeko xedez diseinatu 
dira antolaketak eta elkarreraginak. argi esanda, baliabideak 
antolatzen direnean, antolaketa halako moduan diseinatzen 
da non balioa izango baitu pertsona batzuentzat (adib., ba-
liabideen jabeentzat edo baliabideak gehien erabiltzen dituz-
tenentzat), eta ez beste batzuentzat. Sistemarekin elkarrera-
ginean jardun nahi duten bestelako erabiltzaileen ikuspegitik, 
antolaketa hori bidegabea izango da ziur aski. Hala, sarritan 
uste izaten da baliabideak antolatzeko lanak irabazle eta gal-
tzaileen sorrera dakarrela, etekinak emanez lehenari eta kos-
tuak edo mugak ezarriz bigarrenari. Bilatzaileek, adibidez, el-
karreragin-baliabideak aztertzen dituzte, bilaketen emaitzak 
egokitzeko eta zure azken galderarekin bat datorren iragar-
kiak aukeratzeko. Bilatzailearen ikuspegitik, hori eginez, elka-
rreragin-jarduerak hobetzen ditu, baina baliteke zuk bestela 
pentsatzea: beharbada, zuri irudituko zaizu zure pribatutasu-
na urratu dela, eta akaso apur bat beldurgarria iritziko diozu 
kasuan kasuko iragarkia zure atzetik joateari Interneten nabi-
gatzen ari zarenean, klik egin dezazun.  

Jarrera ekonomiko aplikatuen eremu sortu berriak –zeina zen-
bait libururen bidez ezagutzera eman baita, hala nola Frea-
konomics edo Nudge– azaltzen du ezen baliabideen antola-
ketako balio lehenetsiek eta ezberdintasun sotilek –aukeren 
kopurua eta kokapena– eragin nabarmena izan dezaketela 
jendearen erabakietan. Har dezagun, adibidez, buffet tan-
kerako jatetxe edo jantoki bat, non norberak aukeratzen eta 
hartzen baitu jan nahi duena, eta errepara diezaiogun pasta, 
ogi, arrain, haragi, azkenburuko eta bestelakoen antolaketa-
ri. Eskola bateko jantokian, baliteke janaria antolatzea elika-
dura osasuntsua sustatzeko moduan, adibidez, patata frijitu 
koipetsuak eta kaloria askoko azkenburukoak goialdean ipi-
niz, horietara iristea zailagoa izan dadin, edo erretilu eta az-
pil txikiagoak emanez. aldiz, buffet libreetan, non nahi adina 
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jan baitezakezu prezio finko baten truke, elikagaiak beste era 
batean antolatuko dira, janariaren kostua minimizatzea bai-
ta helburua: hala, produktu merkeagoak –hala nola entsala-
dak– jarriko dituzte lehenik; modu horretan, bezeroa lerroaren 
amaierara heldu orduko –hortxe daude produktu garestienak– 
erretilua beterik edukiko du jada. 

akaso ez zaizue kezkagarria irudituko buffet jantokien antola-
keta baliatzea erabiltzaileen portaera taxutzeko. Edonola ere, 
antolaketa-sistemek ahalmena dute jendearen portaera kon-
trolatzeko halako moduan non bidegabekeriak sortzen edo 
birsortzen baitira erabiltzaileen artean. Bidegabekeria gradu
-kontua da: demagun pertsona batek ez daukala ordenagai-
lurik eta liburutegi publikora joan dela liburu ezagun bat mai-
legatzeko asmoz; bada, liburutegiak erabakitzen baldin badu 
liburuak online mailegatzeko eredu batzuk ahalbidetzea, or-
denagailu bidez balia daitezkeenak, eta ondorioztatzen badu 
jende guztiak aukera berdina duela liburuetara jotzeko Inter-
net bidez, kasu horretan, ordenagailurik ez duen pertsonaren 
kalterako izango da. 

antolaketa-sistema puskaz maltzurrago bati erreparatuko 
diogu: Hego afrikako gobernuak apartheida ezarri zuenean, 
jendea arrazaren arabera sailkatuz eta bereiziz, herritar ez
-zurien diskriminazio ekonomikoa eta politikoa sistematizatu 
zuen, bai eta haiei sekulako sufrimendua eragin ere. (Ikus koa-
dro gehigarria: Boterea eta Politika antolaketan). 

8. kapituluan –Sailkapena: kategoria bakoitzari baliabideak es-
leitzea–, modu sakonagoan azaltzen dira honako kontu hauek: 
antolaketa-sistemen helburuak, antolaketa-sistemek gorpuz-
tutako antolaketa-printzipioak eta kategoria bakoitzari balia-
bideak esleitzeko metodoak. 
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2.4 zenbat antolatu nahi Da? 

«Egia bibliografiko orokorra da dokumentu  
guztiak ez liratekeela maila berean antolatu behar»

(Svenonius, 2000; 24. or)

Baliabide guztiak ez dira maila berean antolatu behar. atal ho-
netan, laburki azalduko dugu antolaketa-mailaren nozioa; ho-
rretarako, nozio horren hiru dimentsio garrantzitsu aipatuko 
ditugu, zeinak elkarri loturik baitaude: baliabidea deskribatu 
edo antolatzeko erabiltzen den xehetasun-kopurua, baliabi-
deak zer neurritan antolatzen diren klase edo kategoriatan 
eta baliabideen deskribapen eta antolaketak, oro har, zer neu-
rritan taxutzen dituen elkarreragin-jarduerak antolaketa-siste-
metan eta horien artean. 

Gogoan izan behar da atal honetako galdera ez dela «zenbat 
gauza antolatu nahi dira?», ezpada zer mailatan antolatu nahi 
diren gauzak. Beste modu batera esanda: «zenbat antolake-
ta-printzipio hartu dira aintzat» antolaketa-sistema honetan? 
armairua antola dezakezu arropek estaltzen duten gorputz
-zatiaren eta urtaroaren arabera; online musika-denda batek, 
berriz, baliabideak antolatuko ditu honako irizpide hauen bi-
dez: generoa, artistaren izena, taldearen izena, diskoaren ize-
na, fama, argitalpen-data eta abar. Beraz, esan genezake onli-
ne musika denda askoz antolatuago dagoela armairua baino, 
izan ere, antolaketa-printzipio gehiago hartzen baititu aintzat. 

Bilduma bateko baliabide guztiek ez dute deskribapen-maila 
berdinaren beharrik; 2.3 atalean –Zergatik antolatu nahi da?– 
azaldu dugu horren zergatia: antolaketa-sistemek era asko-
tako xedeak dituzte eta era askotako elkarreragin-jarduera 
eta funtzioak ahalbidetzen dituzte. aldera ditzagun «deskri-
bapen-mailaren» continuumaren bi muturrak: badira, esate-
rako, «albisteen berri jasotzeko» aplikazioak eta «albisteen 
hariak»; jende askok erabiltzen dituenak. aplikazio horiek 
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(Google alert adibide on bat da), hitz gako bat edo bi aintzat 
hartuz, albisteen laburpen eta goiburuetan bilatzen dute, eta 
gai zehatz horri buruzko berriak aukeratzen. algoritmo ma-
tematiko hori gauzatzea erraza da, baina kanpoan uzten ditu 
hainbat albiste, hala nola hitz gakoen sinonimoak erabiltzen 
dituzten albisteak, beste hizkuntza batean idatzita daudenak 
edo, jakingarriak izan arren, ez dutenak hitz gakoa aipatzen 
aplikazioak aztertzen duen zati murritzean. Dena den, halako 
aplikazioen erabiltzaileek ez dute gertakari jakin bati buruzko 
artikulu guztiak irakurtzeko premiarik, hortaz, aski dute albis-
te bakoitzaren deskribapen mugatuarekin eta deskribapenak 
alderatzeko metodo sinplearekin. 

boterea eta politika antolaketan

tentagarria gerta daiteke zera pentsatzea, antolaketa
-sistemak eta horiek ahalbidetzeko baliatzen diren tek-
nologiak neutralak eta objektiboak direla beren xede 
eta eraginari dagokionez, baina ukaezina da Hego afri-
kako apartheidean arrazaren araberako sailkapena era-
bili izana aurreiritzien adierazpen kontziente bat dela. 
Eta nahiz eta ikasleen osasunari mesede egingo zaion 
baldin eta zabor-jana eskuratzea zailtzen bazaie eskola-
ko jantokian, ikuspegi paternalista bat erakusten du ho-
rrek, hautu indibidualen mugatzaile. 

antolaketa-sistemak eta teknologia ez dira hutsune ba-
tean garatzen, politikaren edo kontestu sozialaren era-
ginik batere gabe. langdon Winner-ek zera azpimarra-
tzen du Do Artifact Have Politics? lanean: sistemek eta 
teknologiek modu kontzientean adieraz ditzakete beren 
sortzaileen aurreiritzi pertsonalak (eta, sarritan, politi-
koak). Pertsona bakoitzak baditu bere esperientziak eta 
aurreiritziak, eta horien jakitun izan ez arren, aurreiri-
tziek eragina dute antolaketa-sistemen diseinuan eta in-
plementazioan, ezberdinkeriak sortu edo birsortzeraino. 
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teknologiaren berrikuntzan dihardutenek eta produk-
tu bat azkarragoa, txikiagoa edo merkeagoa izan dadin 
nahi dutenek ez dute aintzat hartzen ezen bere berri-
kuntzek eta automatizazioek bideragarritasuna murriz-
tuko diotela lan-mota batzuei eta diskriminatu egingo 
dituztela teknologiarik ez dutenak edo hori erabiltzeko 
gai ez direnak. adibidez, Winnerrek kontatzen du zer
-nolako ondorio sozial eta politiko nahi gabekoak izan 
zituen 1960ko hamarkadan tomateak biltzeko uzta-ma-
kinak txertatu izanak Kaliforniako nekazaritzan. Indus-
tria osoan ezarri ziren makinak, eta horrek mesede egin 
zien etxalde handiei, baliabide gehiago zeukatelako ma-
kina garestiak erosteko; ondorioz, tomate-sail txikiak 
desagertu ziren, eta neurri handiko aldaketak izan ziren 
sail horietatik bizibidea ateratzen zuten landa-eremuko 
komunitate askotan. 

Batzuek argudiatuko dute, ostera, tomatetarako uzta
-makina mekanikoek onura ikaragarriak ekarri zituztela, 
emankortasuna handitu baitzuten, baina eztabaidaga-
rria da ea merezi zuen, tomate-ekoizpen eraginkorra-
goa lortzeko, halako ondorioak eragitea. Edozein kasu-
tan, eztabaida hori ezin da ebatzi baiezko edo ezezko 
argi batekin, eta gauza bera gertatzen da beste ezta-
baida batzuekin ere, hala nola Internet txarra ote den, 
liburuzainen eginkizuna murriztu duelako, edo Uber 
enpresaren teknologia adimentsuek, gidari eta bidaia-
riak bateratzeko balio dutenek, bidegabeki saihesten 
ote dituzten taxien industriari ezartzen zaizkion arau-
diak. Uzta-makinak, bilatzaileak eta Uber txertatu nahi 
badira produktibitatearen, aurrerapenaren eta eragin-
kortasunaren izenean, horrek ikuspuntu politiko bat is-
latzen du. 

(Ikus, halaber, 8.2.3 atala, Sailkapenen aurreiritziak eta 11. kapi-
tulua, Antolaketa-sistemen bide-orria).
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Bestalde, antolaketa-sistema sinple hori ez da egokia baldin 
eta kontzeptu, gertakari edo arazo bati loturiko dokumentu 
guzti-guztiak berreskuratu nahi badira, eta eginkizun hori fun-
tsezkoa da akademiko, zientzialari, asmatzaile, mediku, abo-
katu eta antzeko langileentzat: halakoek, izan ere, eremu jakin 
bateko dokumentu garrantzitsu guztiak deskubritu beharra 
izan dezakete. Halako antolaketa-sistemetan, dokumentu ba-
koitzaren deskribapen bibliografiko eta semantiko xeheak 
behar dira; katalogatzaile profesionalek egingo dute lan hori 
ziur aski, eta baliteke hiztegi kontrolatuko terminoak erabil-
tzea deskribapenaren esanahia sendotzeko. 

Halaber, merkatari edo enpresek erabaki ezberdinak hartzen di-
tuzte SKU delakoei esleitzen dizkieten deskribapenen neurriaren 
eta xehetasun-mailaren harira, aldeak baitaude hornitzaileen, xe-
de-bezeroen eta bestelako negozio-estrategien artean. Dema-
gun autoaren haizetakoa izorratu zaizula, likidoa tantaka ari dela, 
eta mekanikariari eraman diozula, konpon dezan: jakinaraziko di-
zute gomazko zigilua hautsita dagoela, eta horregatik jariatzen 
dela likidoa, baina, zure etsipenerako, ezin duzu zigilu berri bat 
erosi eta kito, aitzitik, osorik ordezkatu beharko duzu «haizeta-
ko-garbigailuaren» gordailua, zigilua ez baita pieza horren parte 
txiki baina funtsezko bat besterik. Era berean, bi negozio-aplika-
ziok, informazioa trukatu eta bateratu nahi badute bezeroei bu-
ruz, arazoak izango dituzte baldin eta aplikazio batean bezeroa-
ren «IZENa» bakarrik eskatzen baldin bada eta bestean, aldiz, 
«IZENa» eta «aBIZENaK» eskatzen baldin badira. 

Baliabideen bilduma berbera izanda ere, jendea ez da ados 
jartzen ea zenbateko antolaketa nahi duten edo zer neurri-
tan onar dezaketen antolaketa eza. tom Malone-k ikerketa bat 
egin zuen, klasiko bilakatu dena, eta aztertu zuen nola antola-
tzen zituen jendeak bere bulego eta lan-mahaiak; bi metodo 
alderatzen zituen: «artxibatzaile»en eta «metatzaile»en meto-
doak. artxibatzaileen mahaiak garbi zeuden, beren paperak 
sistematikoki antolatuta kategoriatan; metatzaileen mahaie-
tan, aldiz, nahaspila zen nagusi, eta ahalegin gutxi egiten zu-
ten ezer antolatzeko. Kontraste horrek badu baliokiderik beste 
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antolaketa-sistema batzuetan, eta erraz samar irudika deza-
kegu zer gertatuko den baldin eta pertsona «txukunzale» bat 
eta pertsona «zabar» bat elkarrekin bizitzen hasten badira. 

antzekoa gertatzen da negozio, armada, gobernu eta jende 
antolatzeko balio duten sistema instituzional guztietan: anto-
laketa-mailaren sail zabal bat topatuko dugu, eskasetik uga-
rira doana. Eremu zabal bat eta jende asko biltzen dituzten 
erakundeetan, hierarkia sakonak izaten dira, eta gertatzen di-
renen berri eman behar izaten da zehazki; goi-goian, operazio
-burua (CEO, ingelesezko sigletan), nagusia edo presidentea 
egoten da, eta, gero, presidente-orde, zuzendari, sailburu eta 
managerren geruza ugari (edo koronelak, kapitainak, lotinan-
tak eta sarjentuak). Erakunde txikiagoetan aniztasun gehiago 
egoten da: batzuetan, hainbat geruzaren bidez gauzatzen da 
kudeaketa; beste batzuetan, ordea, antolaketa horizontalagoa 
da: kudeaketako maila gutxiago eta autoritate-tarte zabala-
goak izaten dira, eta langile indibidualek autonomia handia-
goa izaten dute. Enpresa hasiberri ugarik ahalegina egiten 
dute kudeaketa-egiturarik batere gabe hazteko, sinesten bai-
tute berritzaileagoak eta bizkorragoak izango direla horrela, 
baina frogek erakusten dutenez, erabakien ardura ez badu 
inork hartzen, erantzukizun-gabeziak erabaki kaskarrak eragi-
ten ditu, edo batere erabakirik ez hartzea bestela, ezta hala-
koen behar gorria dagoenean ere. 

Edozein modutan, pertsonei egokitzen bazaie baliabideak 
deskribatzea eta antolatzea, hori lana da. Horregatik, anto-
laketa-sistemetako interes-taldeak, sarritan, ez dira ados jar-
tzen baliabide bilduma batean behar den antolaketa-mailari 
dagokionez, horrek berekin dakartzan inplikazioak direla-eta: 
nork egingo duen lana eta nork jasoko dituen onurak –batez 
ere ekonomikoak–. Medikuek nahiago dituzte deskribapen na-
rratiboak eta sailkapen-sistema zabalak, horrela errazagoa 
delako pazienteei buruzko oharrak hartzea. aseguru-etxeek 
eta ikertzaileek, ordea, nahiago dituzte formularioen tanke-
rako deskribapen zehatzak eta sailkapen xeheak, medikuaren 
lana astunago bilakatuko luketenak. 



84 Diseinuari dagozkion erabakiak Antolaketa Sistemetan 

Baliabide-deskribapenen kopurua beti izango da une horre-
tan eskura dauden eta deskribapenak lortzeko, gordetze-
ko eta erabiltzeko balio duten teknologien araberakoa. XIX. 
mendeko geologo eta paleontologoek, fosilak aurkitzen zi-
tuztenean, informazio orokorra bakarrik biltzen zuten sako-
nerari eta inguruko alderdi geologikoei buruz, ez zeukate-
lako neurketa zehatzagoak egiteko teknologiarik eta eskuz 
idatzi behar zutelako dena. Gaur egun, ordea, gailu tekno-
logikoek informazio puskaz xeheagoa erregistratzen dute, 
eta teknika sofistikatuen bidez ustiatzen dute, karbono-da-
tazioa kalkulatzeko eta 3 dimentsiotako berreraikitzeak egi-
teko. 

Jendeak sortutako deskribapenekin batera, horiekiko alterna-
tiba edo osagarri gisa, automatikoki sortutako deskribapenak 
egiten dira gero eta gehiago. Baliabide «adimentsuek», adibi-
dez, sentsoreak baliatzen dituzte informazioa biltzeko beren 
buruaz zein beren inguruaz (ikus 4.3.4 atala). Gure ordenagai-
lu eta telefonoek informazioa biltzen dute gure teklatu-joaldi, 
klik, komunikazio eta kokapenaz. Enpresa eta gobernuetako 
ordenagailuek gure telefono eta ordenagailu pertsonaletan 
barna eta horien artean jariatzen den eduki gehiena –testu 
forman dagoena zein ahozkoa– aztertzen eta indexatzen dute. 
Halako indexek, normalean, pisu bat esleitzen diete terminoei, 
eta, kalkulu batzuen arabera, ikusten dute nolako maiztasuna-
rekin agertzen diren terminoak bai dokumentu bakoitzean bai 
bilduma osoan: modu horretan, dokumentuen gaia deskriba-
tzen dute. Bildumako baliabideen deskribapen horiek askoz 
koherenteagoak dira giza antolatzaileek sortutakoak baino: 
galderen prozesamendu eta konparazio-jarduera konplexua-
goak ahalbidetzen dituzte, antolaketa-sistemako berreskura-
tze-funtzioen bidez. adibidez, galderak hedatzeko mekanis-
moen bidez, sinonimoak eta antzeko terminoak gehitu ahal 
zaizkio bilaketari, modu automatikoan. Gainera, berreskuratu 
diren dokumentuak garrantziaren arabera sailkatzeko aukera 
dago, eta aipatutako estekak aztertu daitezke, gaiari lotutako 
dokumentu garrantzitsuak topatzeko xedez. 
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Baliabideen deskribapen automatikoek balizko desabantaila 
bat dakarte, eta aipatu behar da. Sentsore edo ordenagailu 
bidez sortutako deskribapen xehe batek, itxuraz behintzat, 
giza behatzaile batek sorturiko deskribapen sinplea baino 
zehatzagoa edo fidagarriagoa eman dezake, nahiz eta giza-
kiak egindakoa erabilgarriagoa izango litzatekeen lortu nahi 
diren helburuetarako. are gehiago, deskribapena zenbat eta 
xeheagoa izan, aukera gehiago dago deskribapena xede be-
rrietarako erabiltzeko. Hori, batetik, desiragarria izan daite-
ke: enpresa batek bere online dendan izan diren klik guztiak 
erregistratu ditu, elkarreragin-baliabideen bilduma bat osa-
tzeko, eta, horri esker, produktu garestiagoak edo produktu 
osagarriak sal ditzakeela ohartu da. Baina, bestetik, balite-
ke desiragarria ez izatea, izan ere, transakzioei buruzko datu 
xeheak erabil daitezke pribatutasuna eta eskubide zibilak 
urratzeko. Bildutako informazioa nork kontrolatzen duen eta 
informazio hori erabiltzeko edo ez erabiltzeko zer pizgarri 
dagoen: horra gakoa. 

antolaketa-mailari dagokionez, badago beste muga bat: bil-
dumaren neurria, antolaketa-sistemaren baitan. Baliabide 
gehiago antolatzeko, deskribapen gehiago egin behar dira, 
baliabideak elkarren artean bereizteko, eta antolaketa-printzi-
pio mugatzaileagoak ere behar dira. antzeko baliabideak mul-
tzokatu edo sailkatu behar dira, hartara bereizketa garrantzi-
tsuenak nabarmentzeko bildumako baliabideen sorta osoan. 
Jatetxe txiki batean, ardoen zerrenda labur bat izango dute, 
hamar ardoz osatua, bi kategoriatan banatua –«beltza» eta 
«zuria»– eta deskribapen soil batekin –ardoaren izena eta pre-
zioa–. Kontrara, goi-mailako jatetxe batean, ehunka ardo izan-
go dituzte zerrendan; horrenbestez, «beltza» eta «zuria» ka-
tegoria nagusien barruan, beste azpi-kategoria batzuk izango 
dira: herrialdea, eskualdea eta mahats-mota, esaterako. Gai-
nera, ardo bakoitzaren deskribapenean, bestelako datuak ere 
agertuko dira, hala nola mahastia, urtea, ardoaren puntuazioa 
eta zaporearen ñabardurak. 
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Une batean bilduma hainbeste hazten da non ezinezkoa suer-
tatzen baita –ez delako bideragarria ekonomikoki– baliabide 
bakoitza banan-banan sailkatzea eta jendea arduratzea deskri-
bapen bibliografikoak egiteaz –salbu eta bildumak erabiltzai-
le mordo bat badu eta haien ahalegin agregatua aski bada–, 
kasu horretan, «lankidetza jendetsu edo irekia» (crowdsour-
cing) erabiliko da antolaketa horretarako. Horrek bi ikuspegi 
eskaintzen ditu, aparte zein batera garatu ahal direnak: 

-  Batetik, ikuspegi sinpleena: baliabideen edo dokumentuen 
sortak deskribatzea sorta edo multzo gisa. 

-  Bestetik, antolaketa-teknologia automatikoak eta orokorra-
goak erabiltzea baliabideak antolatzeko. antolaketa-tekno-
logia konputazionalen artean, bilatzaileak adibide ezaguna 
dira, eta 8.6 atalean –Sailkapen konputazionala– beste tek-
nika arrunt batzuk deskribatzen dira –ikaskuntza automati-
koari, klusterrei edo analisi bereizleari dagozkionak– zeinak 
balio baitute kategorien sistema bat sortzeko eta baliabi-
deak kategoria horietan banatzeko. 

9. kapituluak baliabide-deskribapenen errepresentazioari erre-
paratzen dio, teknologiaren eta inplementazioaren ikuspegiari 
helduz batez ere. 10. kapituluak, aldiz, honako gai hau aipa-
tzen du: deskribapenen nolakotasunak eta neurriak nola eragi-
ten dien informazio ugariko eremuetan baliabideak kokatzen, 
konparatzen, uztartzen edo beste moduren batera erabiltzen 
dituzten elkarreraginen gaitasunei. 



 Diseinuari dagozkion erabakiak Antolaketa Sistemetan  87

2.5 noiz antolatu nahi Da? 

«Deskribapen bibliografikoak, eskuz egiten badira, 
garestiak dira; horregatik, gertagarria dirudi informazioaren 

“aurre” antolaketa alde batera uztea gero eta gehiago, 
eta informazioaren “post” antolaketak ordezkatzea»

(Svenonius, 2000; 194-195. or)

Informazioa antolatzearen eta informazioa berreskuratzearen ar-
teko konpentsazio tradizionala beste modu batera formulatu du 
antolaketa-sistemen markoak; ikuspegi horretan, zera aztertzen 
da: antolaketa noiz gauzatzen den zehazteko erabakia. Baliabi-
deak antolatzeko bi modu hauek alderatu ditzakegu: batetik, «sa-
rreran» antolatzen diren baliabideak – sortzen direnean edo bil-
duma batean txertatzen direnean–; bestetik, «irteeran» antolatzen 
direnak –horiekiko elkarreragin-jarduera bat gertatzen denean–. 

Egile batek dokumentu bat idazten baldin badu, barne-antolaketa 
bat eransten dio; izenburua, atalen goiburuak, arau tipografikoak, 
orrialdeen zenbakikuntza eta bestelako mekanismoak erabiltzen 
ditu, dokumentuaren zatiak bereizteko eta horien arteko loturak 
erakusteko. Bestalde, baliteke dokumentuak kanpo-antolaketa 
moduren bat izatea, argitalpenaren kontestuari dagokiona: auto-
rearen eta argitaratzailearen izena, web helbidea eta aipu edo es-
tekak agertuko dira, beste dokumentu edo webgune batzuetara 
eramango zaituztenak. 

argazki digitalak, bideoak eta dokumentuak, eskuarki, sortzen 
diren unean berean antolatzen dira maila minimo batean, hala-
ko baliabideak sortzeko erabiltzen diren teknologiek automatiko-
ki esleitzen dituztelako zenbait deskribapen, batez ere denborari 
eta kokapenari dagozkionak. Gutxien-gutxienez, deskribapen ho-
rietan honako datu hauek biltzen dira: sorrera-data eta -ordua, bil-
tegiratze-formatua eta artxibo-izen bat, kronologikoki ordenatua 
eta automatikoki esleitua (IMG00001.JPG, IMG0002.JPG, etab.); 
hala ere, askoz xehetasun gehiago biltzen dituzte maiz. 
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Prozesu automatikoen bidez sortzen diren baliabide digitalek, 
oro har, antolaketa- eta egituraketa-maila altua izaten dute, 
automatikoki eratzen baitira, datu- eta dokumentu-eskemekin 
bat eginez. Halako eskemek, hain zuzen, negozioetako arauak 
eta informazio-ereduak gauzatzen dituzte, negozioetako an-
tolaketa-sistemetan sortzen eta kudeatzen diren agindu, fak-
tura, ordainketa eta bestelako dokumentu-mota ugariei da-
gozkienak. 

Baliabide bat bilduma baten parte bihurtu aurretik, informa-
zio gehigarria eransten zaio sarri horren antolaketari; argita-
ratzaileak edo beste giza bitartekari batzuek eman ohi dituzte 
datu gehigarri horiek, hala nola Liburuen Nazioarteko Zenbaki 
Estandarra (ISBN), Kongresuko Liburutegiko Katalogo Zen-
bakia (LOC-CN) edo Kongresuko Liburutegiko Gai Sarrerak 
(LOC-SH). 

Kontrara, Googlek eta beste bilatzaile batzuek ahalmen kon-
putazional itzela baliatzen dute edukiak eta horri lotutako 
egiturak aztertzeko (web orrien arteko estekak, adibidez), eta 
jadanik argitaratu diren edo eskura dauden baliabideak an-
tolatzeko; modu horretan, baliabideak «irteeran» berreskura 
daitezke, erabiltzaile baten bilaketari erantzunez. Googlek, 
ahal duen neurrian, informazio-baliabideetan eta horien ar-
tean dagoen antolaketa erabiltzen du; halere, bere gaitasun 
teknologikoak eta eskala parekorik gabeak abantaila ematen 
diote aurrez digitalki antolatu gabe zegoen informazioa anto-
latzeko garaian. Deskribapen konputazional batzuen kalitate 
eskasa dela-eta, liburutegiei eskatu zaie beren baliabide bi-
bliografiko egiaztatuak zabal ditzaten webean; horri esker, li-
buru, autore, argitaratzaile, leku eta gaiei buruzko informazio 
fidagarria berrerabil liteke. «Datu estekatu»en mugimendua 
abiada hartzen ari da apurka-apurka. 

Iragarkien kokatze pertsonalizatuaren bitartez irabazten du 
Googlek diru gehien, hortaz, bilaketaren emaitzen hautapen 
eta sailkapena «irteeran» zehazten da gehienbat, alegia, erabil-
tzaileak bilaketa bat egin osteko segundo-frakzioan; horreta-
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rako, erabiltzailearen bilaketa-historiari eta uneko kontestuari 
dagokion informazioa aintzatesten da. «Irteera»ko antolaketa 
hori ahalbidetzeko, jakina, ezinbestekoa da Googlen algorit-
moek «sarrera»n ezarri duten antolaketa orokorragoa. 

antolaketa-sistema askotan, baliabideak erabili ahala, aldatu 
egiten dira antolaketaren nolakotasuna eta neurria. Sukalde 
edo bulego batean, esaterako, sarri erabiltzen diren gauzek 
despentsaren, tiraderaren, apalaren edo armairuaren aurreal-
dean amaituko dute, edo paper-meta baten goialdean beste-
la. liburu eta dokumentuetan oharrak idazten dira marjinetan, 
esaldi edo hitzak azpimarratu, eta orrialdearen ertza toles-
ten da; batzuetan, are, kafe-arrastoak agertzen dira, eta hala 
ikusten da zeintzuk diren zati garrantzitsuenak, edo gehien 
erabiltzen direnak. Dokumentu digitaletan ez da kafe-orbanik 
izaten, baina, editatzen direnean, berrikuspenaren data gor-
detzen da, eta dokumentua direktorioko zerrendaren goial-
dean kokatzen. 

Izugarri hazi da Internet bidez eskuratu eta erabili daitezkeen 
baliabideen antolaketa –webguneak, argazkiak Flickr-en, blo-
getako sarrerak eta bestelakoak–; horren ondorioz, antolake-
ta-sistema indibidualen hazkuntza txikiagotu da. Interneteko 
antolaketa argi-argi ikusten da esteken, etiketen edo puntua-
zioen ereduetan, zeinak modu esplizituan lotzen baitira hala-
ko baliabideekin; nolanahi ere, bilatzaileek eta iragarleek oro-
bat ustiatzen dute antolaketa-modu ez hain ageriko bat, zeina 
denboraren poderioz sortzen baita, elkarreragin-baliabideak 
aztertzean –baliabide horietan erregistratzen da zer baliabide 
ikusi diren eta zer esteka klikatu den–. 

antolaketa-sistemetan, badira aldaketa organikoak, denbora-
rekin gertatzen direnak; horien kontrakarrean, badaude man-
tentze-lan planifikatu eta sistematiko batzuk, kurazio edo go-
bernantza izenez ezagutzen direnak: bi eginkizunak elkarri 
lotuta daude, baina bereiziak dira. Baliabideei balioa erans-
ten eta baliabideak gordetzen dituzten metodo edo sistemei 
esaten zaie kurazioa; gobernantza deritzon kontzeptua, aldiz, 
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jarduera horiek garatzen dituzten instituzio eta antolakundeei 
dagokie. lehena liburutegietan, museoetan edo artxiboetan 
erabiltzen da gehienbat; bigarrena, ordea, enpresetan edo en-
presen arteko kontestuan. (Gehiago jakiteko, ikus 3.5.4 atala). 

Negozio eta industrietako antolaketa sistemak, maiz, de fac-
to edo de jure estandarrak garatu direlako aldatzen dira, edo 
bestelako araudi, ebazpen, gertakizun edo aginduak izan di-
relako. 

Gogoan gorde behar genuke, beti, ea zer neurritan izango di-
ren gai antolaketa-sistema bateko pertsonak eta teknologiak 
egoera berri batera egokitzeko, antolaketa-sisteman baliabide, 
datu edo pertsona berriak sartzen direnean. antolaketa-siste-
ma noiz eta zenbat aldatu daitekeen, diseinuaren arkitekturak 
eragina izango du horretan (ikus antolaketa-sistemen hiru le-
rroak), izan ere, osagai bat aldatzeko aukera egon behar baili-
tzateke, sistema osoa birpentsatzeko premiarik gabe. 

Batzuetan, antolaketa-sistemaren gauzapenari dagozkion 
muga fisiko eta teknologikoek eragozten dute egokitzapena: 
adibidez, moldatzeko zailak izango dira kutxatila finkoekiko 
lan-mahaiak edo armairuak, apal finkoak, edo musika-jogailu 
bat, zeinean formatu jakin batzuk bakarrik erabil daitezkeen, 
edota zeinak biltegiratze-gaitasun mugatua baitu. 

Ikaskuntza automatikoko algoritmoen teknikak ez dira giza 
antolatzaileek erabiltzen dituztenen modukoak; hona hemen 
ezberdintasun nabarmen bat: input berriak egokitu ditzaten 
diseinatzen dira ikaskuntza automatikoko algoritmoak –ho-
rregatik «ikasten» dute–. Gizakiok, bestalde, bilduma bat be-
rrantolatu behar badugu, baliabideen bestelako kopuru edo 
bestelako nahasketa bat ahalbidetzeko, ez gara bat etortzen 
hori egiteko prestasunean. Ez baldin badago egokitzapena 
ahalbidetzen edo hauspotzen duen prozedurarik, zaila gerta 
dakiguke gure pentsamoldea edo antolaketa-modua aldatzea 
gure mundua aldatzen denean; zaila gerta dakiguke, are, gure 
mundua aldatu dela ohartzea. 
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2.6 nola (eDo nork) antolatu

nahi Du? 

Interneten gorakadak eragina izan du informazioa an-
tolatzeko lanean: lehen, indexatzaile eta katalogatzaile 

profesional gutxi batzuk ari ziren horretan; orain, ordea, 
populu bat da. Gaur egun, galdera garrantzitsu hau dau-

kagu parez pare: ea unibertso bibliografikoa antolatu dai-
tekeen adimenez (hau da, helburu bibliografiko tradizio-
nalak betetzeko moduan), eta, aldi berean, automatikoki. 

(Svenonius, 2000; 26. or)

Goiko aipu horretan, Svenoniusek «informazioaren antola-
keta» gauzatzeko hiru modu bereizten ditu: indexatzaile eta 
katalogatzaile profesionalek egitea, populuak egitea eta pro-
zesu automatizatuek (konputazionalek) egitea. antolaketa
-sistemaren gure nozioa zabalagoa da Svenoniusen «uniber-
tso bibliografikoa» baino, horregatik, haren taxonomia hedatu 
beharrean gaude. autoreek, gero eta gehiago, berek sortuta-
ko edukia antolatzen dute, eta garrantzitsua da testuinguru 
formal eta informal zein instituzionaletako erabiltzaileak be-
reiztea. Halaber, antolaketa-agentea (ikus 1.6 atala) deritzon 
kontzeptua txertatu dugu, jendeak eta algoritmo konputazio-
nalek egindako antolaketa-lana bateratzeko. 

Indexatzaile eta katalogatzaile profesionalek formakuntza
-saio sakonak jasotzen dituzte beren lan-eremuko kontzep-
tuak, hiztegi deskribatzaile kontrolatua eta sailkapen estan-
darrak ikasteko. Baliabideak banaka deskribatzeaz gainera, 
langile horien xedea da baliabideak sailkatzea bilduma zaba-
lago baten baitan. Kalitate handiko antolaketa-sistemak sor-
tzeko eta mantentzeko gai dira, baina beren lana egite aldera, 
ikerketa gehigarriak egin behar izaten dituzte sarri, eta hori 
garestia da. 
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antolatzaile profesionalen klasean sartzen dira, orobat, informa-
zio-zerbitzu komertzialetako langileak –hala nola Westlaw eta 
lexisNexis–, zeinek metadatu kontrolatu eta, maiz, jabetzape-
koak gehitzen baitizkiote gobernuko dokumentuei eta beste al-
biste-iturri batzuei. Eremu bati buruzko jakintza sakona duten 
zientzialariak eta akademikoak ere antolatzaile gisa jarduten 
dira data-bilduma, argitalpen zein prozedura akademikoei eta 
beren diziplinetako beste informazio-baliabide espezializatu ba-
tzuei dagokionean. Antolatzaile Profesionalen Elkarte Naziona-
lak (NAPO) dioenez, milaka kide ditu, zeinak prest baitaude zure 
dokumentu-bilduma, sukaldea, armairua, garajea edo etxe osoa 
antolatzeko, edo bizitoki txikiago batera egokitzen laguntzeko. 

Gaur egun edukia sortzen dutenen artean, litekeena da gehie-
nak ez izatea antolatzaile profesionalak, baina, ziur aski, auto-
reak ulertzen du hobekien zergatik sortu duen zerbait eta zer-
tarako erabil daitekeen. autoreek erabiltzaileei lagundu nahi 
dieten neurrian baliabideak topatzen, deskribatzaileak edo sail-
kapenak gehituko dizkiote baliabideei, baliagarria izango dela-
koan beste erabiltzaileentzat. Baina, antolatzaile profesionalen 
kontrakarrean, autore gehienek ez dituzte ezagutzen hiztegi 
kontrolatuak eta sailkapen estandarrak; horregatik, haien des-
kribapenak subjektiboak izango dira, eta ez hain koherenteak. 

Era berean, gutako gehienok ez ditugu antolatzaile profe-
sionalak kontratatzen gure bizitza pertsonalean biltzen eta 
erabiltzen ditugun baliabideak antola ditzaten; hori dela-eta, 
gure antolaketa-sistemetan islatzen dira gure zaletasun eta 
idiosinkrasia indibidualak. 

«Populu orokor»reko erabiltzaileek, autore ez direnek, beren 
mesederako antolatzen dituzte baliabideak gehienetan. Era 
horretako erabiltzaile arruntek, ziur aski, ez dituzte deskrip-
tore eta sailkapen estandarrak erabiliko, eta, batzuetan, beren 
antolaketa-moduak hain argiki islatuko ditu beren ikuspegia 
eta helburuak, ezen ez baita erabilgarria izango besteentzat. 
Zorionez, «2.0 Web» edo «eduki komunitario» gisako aplika-
zioen erabiltzaile gehienek onartzen dute, hein batean behin-
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tzat, erabiltzaile guztien ekarpena agregatuz gauzatzen dela 
baliabideen antolaketa, eta horrek deskriptore eta sailkapen 
ez hain egozentrikoak erabiltzera bultzatzen ditu. aplikazio 
famatuenetan, izugarria da erabiltzaileen zein baliabideen 
kopurua, eta horrek «etiketen konbergentzia» dakar ezinbes-
tean, lagin handien estatistikengatik. 

azkenik, weba oso handia da, eta are handiagoa da web «sa-
kon» edo ikusezina –negozioek eta jabetzapeko informazio
-zerbitzuek gordetzen duten informazioak osatzen dute hori–; 
ondorioz, gaur egun iruditzen zaigu ezen bilatzaile-hornitzai-
leen bilaketa-ahalmen konputazional izugarriak bakarrik anto-
latu dezakeela halakorik (Google edo Microsoftek, adibidez). 
Halaber, datuen meatzaritza, aurreikuspen-analisiak, gomen-
dio-sistemak eta beste aplikazio ugari –eredu eta sailkapen 
konputazionalen bidez gauzatzen direnak–, ezin izango lirate-
ke egin beste modu batean.

2.7 non antolatu nahi Da? 

Kontrol bibliografikoa egiteko, dokumentu bat 
finkatu behar da unibertso bibliografikoan, 
espazio-denboraren bere koordenatuetan.

(Svenonius, 2000; 120. or)

Baliabideak identifikatu ditugu, gure motibazioen arrazoiak ale-
tu, antolaketaren helmena eta eskala mugatu, eta antolaketa nork 
eta noiz egingo duen zehaztu; horren guztiaren ostean, baliabi-
deak non antolatuko diren erabakitzeko garaia iritsi da azkenean. 

«Non?» galdera, normalean, kokapen fisiko bati dagokio. Bai-
na, sarritan, «non?» galderari erantzuteko orduan, aintzat hartu 
behar da ea baliabideen gaur-gaurko kokapenaz edo iraganeko 
kokapen bati buruz ari garen, edo, are, xede-kokapen bati bu-



94 Diseinuari dagozkion erabakiak Antolaketa Sistemetan 

ruz, mugimenduan edo prozesuan dauden baliabideen kasuan. 
«Non?» galderaren erantzunak hamaika molde izan ditzake. Es-
pazio abstraktu bat aipa dezakegu, hala nola «liburutegiko apala», 
edo «Kongresuko liburutegiko XY atalean dagoen konpartimen-
tu ezkutua» bestela, 2004ko National Treasure filmean bezalaxe. 
«Non?» galderari erantzun diezaiokegu animalia basati bati, gurpil 
bati edo lo-zaku bati hobekien egokitzen zaizkion ingurumen-bal-
dintzen sorta bat aipatuz. «Non?» galderari erantzun diezaiokegu 
«Errenazimenduko Europa» edo «kolonia garaiko Williamsburg» 
aipatuz. «Non?» izan daiteke eraikuntza mental bat, bai eta irudi-
menezko kokaleku bat ere. 

antolaketa-sistema baten diseinu arkitektonikoan, kokapen fi-
sikoa ez da izaten kezka nagusietako bat. antolaketa-sistema 
gehienetan, alde batera utz daiteke antolaketa-sistema zein ba-
liabideak non kokatuko diren zehazteko ardura. Beraz, praktikan, 
baliabideen kokapena ez da beste galdera batzuk bezain garran-
tzitsua. Biltegiratzearen kokapenari dagozkion muga fisikoak, 
orokorrean, inplementazioaren arloko ardurak dira, eta ez arkitek-
tonikoak. Egitura berezi bat eraikitzen bada baliabide baliotsu ba-
tentzat, hori ez da diseinuari dagokion alderdi bat: erabiltzailearen 
interfazearen inplementazioa da, besterik ez (Ikus 6.7 Inplementa-
zioaren ikuspegia). 

Baliabide fisikoak, maiz, komenigarriak eta eraginkorrak suerta-
tzen diren tokietan gordetzen dira, hala nola gordailuetan, bu-
legoetan, biltegietan, apaletan eta armairuetan. Baliteke antola-
keta-sistema bat moldatu behar izatea, bere ingurumen fisikoko 
ezaugarriekin bat etor dadin, baina horrek kalte egin liezaioke 
pentsamendu arkitektonikoari, eta zailagoa suerta liteke antola-
ketari eustean denboran, bildumaren helmena eta eskala garatu 
arau (Ikus 3.3.1 atala, Baliabide fisikoak antolatzea). 

Baliabide digitalak, bestalde, «hodeian» antolatzen eta gordetzen 
dira, gero eta gehiago, eta horien egiazko kokapenak ikusezinak 
dira, zehaztugabeak, eta, orokorrean, garrantzirik gabeak, salbu 
eta baliabide digitaletako zerbitzari eta informazioa horien koka-
pen fisikoari dagozkion lege edo praktiken mende badago. Esate 
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baterako, Kanadan, polemika bat piztu zen 2013. urtean: zenbait 
ikertzailek deskubritu zuten ezen Internet-zerbitzuaren hornitzai-
leek, arrazoi tekniko eta enpresarialak tarteko, Estatu Batuetan 
barna bideratzen zutela Kanadako web trafikoa. Kanadak ez due-
nez jurisdikziorik beste herrialde batzuetako kableetan eta zer-
bitzarietan zehar bidaiatzen diren datuen gainean, kanadar asko 
kexu agertu ziren, beren informazio pertsonala beste herrialde 
bateko pribatutasun-arau eta -praktiken mende zegoelako, haiek 
jakin gabe edo horretarako baimenik eman gabe. 

Batzuetan, kokapenak antolaketa-printzipio moduan balio du 
bere horretan; horren ondorioz, bereizketa arkitektoniko asko 
bertan behera geratzen dira praktikan. Sarri gertatzen da hori 
gure antolaketa-sistema pertsonaletan: halakoetan, gizakiok me-
moria espazialerako dugun berezko gaitasuna baliatu dezakegu, 
gauza jakin batzuk beti toki berean ipiniz –giltzak, betaurrekoak, 
telefonoa–, ondoren errazago topatzeko. Nolanahi ere, horrelako 
antolaketak egoten dira sistema konplexuetan eta askotarikoetan 
ere, adibidez, higiezinei buruzko informazio-sistemetan; orienta-
tzeko balio duten sistemetan, hala nola errepideetako seinale zein 
kilometro-neurgailuetan; nazioarteko aduanetako formulario es-
tandarretan; informazio geografikoari dagozkion sistemetan; ai-
reko, lurreko, itsasoko zein espazioko trafikoa kontrolatzeko siste-
metan eta leku historikoen kontserbazioan. 

3.3.2 atalean –Tokiak antolatzea– lurraren, inguru eraikien eta 
orientazio-sistemen antolaketari erreparatu diogu. 6.5 atalean –
Ikuspegi estrukturala–, baliabideen arteko harremanen ikuspegi 
estrukturala dakargu hizpidera, eta, sistema batzuetan, oso ga-
rrantzitsua izan daiteke ea non kokatzen diren baliabideak elka-
rrekiko harremanean. Barnes bilduman, adibidez, artelanak fisiko-
ki multzokatzen dira, ezaugarri komunak nabarmentzeko. Ostera, 
zooetan ez dira nahasten kanguruak eta basa txakurrak, eta ar-
madan ez dira nahasten arma kimikoetako osagaiak (ez behin-
tzat erabili nahi diren arte). Bestalde, zenbait egoeratan, baliabi-
deak ingurumen jakin batzuetan bakarrik existitu daitezke (edo 
bereziki egokiak dira ingurumen jakin batzuetarako): esaterako, 
baldintza konkretu batzuk behar dira mahatsa edo perretxikoak 
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hazteko, edo erregai nuklear erabilia gordetzeko. UPSk enpresei 
aholkatzen die non ipini beren biltegi eta bidalketa-zentroak. Ha-
lako auziak garrantzitsuagoak dira aurkezpen soila baino, baina 
eztabaidagarria da ea biltegiratze-lerroari edo logikaren lerroari 
dagozkion (printzipio hau ezar genezake: «gorde perretxikoak 
leku heze batean», baina leku jakin bat zehaztu gabe). 

Zenbaitetan, antolaketa-sistema batean, kokapena gailentzen 
dela dirudi; adibidez, hirien diseinuan: orientatzeko eta hirian bar-
na ibiltzeko, kaleen planoa funtsezkoa izan daiteke, eta eragina du 
zonifikazioan, hauteskundeetan eta beste antolaketa esplizitu ba-
tzuetan, bai eta antolaketa informaletan ere –auzoen identitatean, 
esaterako–. Baina, halako kasuetan ere, antolatzen dena ez da es-
pazio fisikoa bera, ezpada bertan –hirietan– bizi den jendea: per-
tsonek hiriarekin eta beren artean dituzten elkarreragin-jarduerak 
hauspotzen edo mugatzen dira. 

Hain zuzen ere, antolaketa-sistema bat diseinatzen ari zarenean, 
sarritan ohartuko zara ezen kokapenari buruzko kontuak naturalki 
ebatziko direla, diseinuari dagozkion beste bost alderdien ondo-
rioz. Kasu baterako, «noiz», «zer», eta «non» galderak bereizezinak 
izaten dira maiz, batez ere antolaketa-sistema kanpoko erregula-
zioen mende badago, halakoek jurisdikzio geografikoak ezartzen 
dituzte-eta. Bestalde, «non» galdera lotuta egon ohi da «nork» eta 
«zergatik» galderekin, adibidez, sistemaren erabiltzaile edo sor-
tzaileek diseinuari buruzko lanketa berezi bat garatu behar dute-
nean kokapenari dagokion erronka edo aukera bati heltzeko (Ikus 
4.5.2 atala, Eraginkortasuna).

Kokapenak berebiziko garrantzia izan dezake antolaketa-sistema 
batean: hain garrantzitsua da, ezen ezin baita aparte landu. «Non?» 
galderari heldu nahi bazaio, egokiena da bere osotasunean har-
tzea diseinuari dagozkion beste bost alderdiak: baliabideak non 
antolatu nahi diren erabakitzeko ikuspegi estu bat hartzen bada, 
gehienetan aspaldiko moldeak hobetsiko dira, pentsamendu arki-
tektonikoaren kalterako, eta, horrela, ondareari loturiko auziak eta 
era kaskarrean antolaturiko sistemak betikotuko dira. 
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2.8 bigarren kaPituluko gakoak 

- Dimentsioetan oinarritutako ikuspegiari esker, errazagoa da 
kategoria edo diziplina jakinetako hiztegi espezifikoen ar-
tean itzulpenak egitea; horrela, diziplina ezberdinetan dihar-
duen jendeak elkar uler dezake bere antolaketa-jarduerei 
buruz ari denean.

 (Ikus 2.1 atala: Sarrera).

- Egoeraren arabera, aldatu egin daiteke «gauza» berari bu-
ruzko ikuspegia: egoera batean, item bakar bat izango da; 
beste batean, aldiz, kategoria zabal bateko partaide balioki-
dea, edo item baten zatia, ezen ez item bat bere horretan.

 (Ikus 2.2 atala: Zer antolatu nahi da?)

- Baliabide fisiko bat, une jakin batean, toki bakarrean egon 
daiteke, eta baliabidearen tamainak, kokapenak eta beste-
lako ezaugarriek eragina izango dute horrekiko elkarreragin
-jardueretan. aldiz, kopia eta ordezko digitalak toki batean 
baino gehiagotan egon daitezke aldi berean, eta modua 
ematen dute bilaketak egiteko, sailkatzeko eta bestelako el-
karreragin-jarduerak gauzatzeko, gauza ukigaiekin ezinez-
koa suertatzen den eraginkortasunez eta abiaduran.

 (Ikus 2.2 atala: Zer antolatu nahi da?)

 antolatu nahi diren baliabideek informazioa biltzen badute, 
erronka bat izango da antolaketa-unitatea zehaztea; ziur aski, 
beharrezkoa izango da ezaugarri fisikoetatik harago joatea eta 
baliokidetasun kontzeptual edo intelektuala aintzat hartzea.

 (Ikus 2.2 atala: Zer antolatu nahi da?)
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- liburutegi, museo eta artxiboak memoriaren instituziotzat 
jotzen dira sarri, oroz gain baliabideen gordailu direla nabar-
mentzeko.

 (Ikus 2.3 atala: Zergatik antolatu nahi da?)

 Enpresek eta gobernu-organoek, normalean, erregistro ba-
tean gorde behar dituzte, legeak hala aginduta, honako al-
derdi hauei buruzko datuak: finantza-transakzioak, erabakiak, 
langileei lotutako kontuak eta bestelako informazio funtsez-
koak –hala nola negozioaren iraupenari, arau eta prozedura 
legalekin bat egiteari eta gardentasunari dagozkionak–.

 (Ikus 2.3 atala: Zergatik antolatu nahi da?)

- Sistemak lortzen badu elkarreraginaren aztarnak hartzea eta el-
karreragin-baliabide bilakatzea, balio gehigarria sor daiteke ba-
liabide horiek aztertuz: elkarreragin-jarduerak hobetu daitezke, 
berriak iradoki, edo aurreikuspenak egin, jakite aldera nola jar-
dungo diren erabiltzaile indibidualak zein erabiltzaile-multzoak.

 (Ikus 2.3 atala: Zergatik antolatu nahi da?)

- Baliabideak antolatzen direnean, antolaketa beti diseina-
tzen da halako moduan non balioa izango duen pertsona 
batzuentzat (adib., baliabideen jabeentzat edo baliabideak 
gehien erabiltzen dituztenentzat), eta ez beste batzuentzat.

 (Ikus 2.3 atala: Zergatik antolatu nahi da?)

- Merkatari edo enpresek erabaki ezberdinak hartzen dituzte 
SKU delakoei esleitzen dizkieten deskribapenen neurri eta 
xehetasun-mailaren harira, aldeak baitaude hornitzaileen, 
xede-bezeroen eta bestelako negozio-estrategien artean.

 (Ikus 2.4 atala: Zenbat antolatu nahi da?) 
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- Sentsore edo ordenagailu bidez sortutako deskribapen 
xehe batek, itxuraz behintzat, giza behatzaile batek sorturi-
ko deskribapen sinplea baino zehatzagoa edo fidagarriagoa 
eman dezake, nahiz eta gizakiak egindakoa erabilgarriagoa 
izango litzatekeen lortu nahi diren helburuetarako. transak-
zioei buruzko datu xeheak erabil daitezke pribatutasuna eta 
eskubide zibilak urratzeko.

 (Ikus 2.4 atala: Zenbat antolatu nahi da?) 

- Baliabide gehiago antolatzeko, deskribapen gehiago egin 
behar dira, baliabideak elkarren artean bereizteko, eta anto-
laketa-printzipio mugatzaileagoak ere behar dira. antzeko 
baliabideak multzokatu edo sailkatu behar dira, hartara be-
reizketa garrantzitsuenak nabarmentzeko bildumako balia-
bideen sorta osoan.

 (Ikus 2.4 atala: Zenbat antolatu nahi da?) 

- Baliabideak antolatzeko bi modu hauek alderatu ditzakegu: 
batetik, «sarreran» antolatzen diren baliabideak – sortzen 
direnean edo bilduma batean txertatzen direnean–; beste-
tik, «irteeran» antolatzen direnak –horiekiko elkarreragin-jar-
duera bat gertatzen denean–. 

 (Ikus 2.5 atala: Noiz antolatu nahi da?)

 Prozesu automatikoen bidez sortzen diren baliabide digita-
lek, oro har, antolaketa- eta egituraketa-maila altua izaten 
dute, automatikoki eratzen baitira, datu- eta dokumentu-es-
kemekin bat eginez.

 (Ikus 2.5 atala: Noiz antolatu nahi da?)
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3.1 sArrerA

Antolaketa-sistema orotan, lau jarduera gertatzen dira berez, 
eta modu esplizituagoan edo ez hain esplizituan agertuko dira, 
bi faktore hauen arabera: helmena (baliabideen zabalera edo 
aniztasuna) eta neurria (antolaketa-sistemak biltzen dituen 
baliabideen kopurua). Har dezagun, esate baterako, armairua 
kudeatzeko eginkizun eguneroko eta errutinazkoa. arropen ar-
mairua antolatzen duzunean, ziur aski ez duzu hautaketa poli-
tika formal bat ezarriko, armairuan zer gauza gordetzen diren 
zehazten duena. Gauzak bilatu eta aurkitzeko baliatuko ditu-
zun moduei dagokionez, ez dituzu kontzienteki zehaztuko, ez 
eta lehentasunik ezarriko ere, eta seguruena ez duzu berariaz 
pentsatuko gauzak antolatzen erabiltzen dituzun antolaketa
-printzipioez. aldian-aldian, gauzak berrantolatuko dituzu, eta 
janzten ez dituzun arropak bota; halere, ziur aski ez duzu egin-
kizun hori egutegian markatuko, ohiko betebehar gisa. 

Zure armairua antolaketa-sistema bat da, hots, «berariaz anto-
latutako baliabideen bilduma bat, eta horien bidez egin daitez-
keen elkarreraginak». Horrenbestez, lau jarduera hauek biltzen 
ditu, zeinak elkarri estu lotuta baitaude eta iteratiboak baitira: 

Hautatzea

antolaketa-sistemaren helmena erabakitzea, zer baliabide 
txertatuko diren zehaztuz. (Non gordeko ditut jertseak: armai-
ruan ala logelako tiraderan?). 

antolatzea

Baliabideak antolatzeko zer printzipio edo arau beteko di-
ren zehaztea. (Nola antolatuko ditut alkandorak: kolorearen, 
mahuka-motaren ala urtaroaren arabera?). 

BaliaBideetan oinarrituriko 
elkarreraginak diseinatzea

Baliabideen bidez gauzatuko diren ekintza, funtzio eta zerbitzuak 
diseinatzea eta inplementatzea. (Arropa zikinak biltzeko tokiren 
bat behar dut? Zein bere saskian gorde behar nituzke arropa zuria 
eta kolorekoak? Eta tindategira eraman beharrekoa?). 
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Mantentze-lanak

Baliabideak eta horien antolaketa kudeatzea eta egokitzea, 
elkarreraginak ahalbidetzeko moduan. (Noiz txukundu behar 
nuke armairua? Eta arropa-konponketak, zer? Zeren arabera 
bota behar nituzke arropak: erabiliaren erabiliaz maiztu direla-
ko, aspaldi-aspaldikoak direlako, edo haiekin aspertu naizela-
ko? Zer egingo dut soberan dauzkadan esekigailuekin?). 

Jarduera horiek ezin dira guztiz bereizi, eta ez dute sekuentzia bat 
osatzen; gainera, gure armairuari dagokionez, jarduera informalak 
izan daitezke, antolaketa-sistema horren helmena eta eskala mu-
gatuak direlako. aitzitik, antolaketa-sistema instituzionaletan, ten-
tu handiz kudeatzen dira bai jarduerak eta bai horien arteko ha-
rremanak eta iterazioak ere, eta, sarritan, formalak izaten dira oso. 

adibidez, datu-gordailu batean, iturri ezberdinetako datuak gor-
detzen dira, hala nola aginduei, salmentari, bezeroei, inbentarioari 
eta finantzari dagozkienak. Negozio-analistek, beren aldetik, da-
tuen uztarketak eta azpi-sortak aztertzen dituzte, patroi eta ha-
rreman nabarmenak aurkitu nahian. armairua antolatzeko baliatu 
ditugun jarduera berdinen bitartez antola daitezke datu-gordai-
luaren diseinu eta jardunari dagozkion galdera garrantzitsuenak. 

Hautatzea

Zer datu-iturri hartu behar genituzke? Nola ebaluatuko da 
horien kalitatea? Datuen zenbateko lagina hartuko da? Nola 
egingo dira bilaketak? 

antolatzea

Zer datu-formatuk eta -eskemak ahalbidetuko dute prozesa-
mendua eraginkorra izatea? Eraldaketak egin behar dira balia-
bideak kargatzeko edo bilatzeko unean? 

BaliaBideetan oinarrituriko 
elkarreraginak diseinatzea

Zeintzuk dira bilaketa garrantzitsu eta ohikoenak, aurrez eza-
rri beharko liratekeenak? 
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Mantentze-lanak 

Gobernantzari dagokionean, zer politika eta prozedura behar 
dira, atxikipen-, adostasun-, segurtasun- eta pribatutasun-bal-
dintzak asetzeko? 

3.1 marrazkian –Antolaketa-sistema guztietako lau jarduerak–, 
antolaketa-sistema guztietan agertzen diren lau jarduerak 
erakusten dira, eta marko bat ematen zaie antolaketa eta elka-
rreragina diseinatzeko jarduerei, 1.1 marrazkian agertzen dire-
nei –Antolaketa-sistema bat–, horien aurretik eta ostean egin 
beharreko hautaketa- eta mantentze-jarduerak barne. 

3.1 marrazkia. Antolaketa-sistema guztietako lau jarduerak 

Ahalbidetzen diren  
elkarreragin-jarduerak

Baliabideen bilduma, antolaturik

Baliabideak Hautaketa Mantentze-lanak

Antolaketa-sistema guztietan, lau jarduera gertatzen dira: 
bilduman gordeko diren baliabideak aukeratzea; baliabideak 
berariaz antolatzea; baliabideekin edo bildumarekin izango 
diren elkarreragin-jarduerak diseinatzea eta martxan jartzea, 
eta baliabideak eta elkarreragin-jarduerak mantentzea den-
boran.
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lau jarduera horiek sakon errotuta daude curriculum akade-
mikoetan eta praktika profesionaletan, eta eremu bakoitzean 
termino espezifikoak erabiltzen dira metodoak eta emaitzak 
izendatzeko. liburutegi eta museotan, normalki, modu espli-
zituan adierazten dituzte beren hautaketa-printzipioak, bildu-
maren garapenari dagozkion arauetan. liburutegiko bildumari 
baliabide bat gehitzen bazaio, erosketa esaten zaio; museoko 
bildumaren kasuan, ordea, erdiespen. liburutegi eta museota-
ko bildumak dokumentatu eta antolatzeari katalogatzea esa-
ten zaio. liburutegietan, zirkulazioa da elkarreragin-jarduera 
nagusietako bat; museoko baliabideak, ordea, ez dira hara eta 
hona mugitzen, horregatik, hauek dira museotako erabiltzai-
leen elkarreragin-jarduera nagusiak: bilduma ikustea eta bisi-
tatzea. Mantentze-lanei dagokionez, kontserbazio edo kurazio 
esaten zaie maiz. 

Negozioetako informazio-sistemetan, baliabideak hautatzea-
ri dagokionez, honako jarduera hauek izan daitezke: datuak 
sortzea, lortzea, horiekin probak egitea edo erauztea. Baliabi-
deak eransteak, berriz, baliabideak kargatzea, integratzea edo 
txertatzea ekar dezake. Eskemak garatzea eta datuak eralda-
tzea antolaketa-jarduera garrantzitsuak dira. ahalbidetzen di-
ren jardueren artean, hauek dira adibide batzuk: bilatzea, berri 
ematea, analizatzea eta bisualizatzea. Mantentze-lanei honela 
esaten zaie maiz: ezabatzea, araztea, datuak garbitzea, go-
bernantza eta onartzea. 

eta baliabideak «sortzea»ri dagokionez, zer?

Gure ikuspegian, antolaketa-sistema bat zera da, berariaz 
antolatutako baliabideen bilduma bat, eta definizio horrek, 
beharbada, iradoki lezake baliabideak aldez aurretik exis-
titu behar direla, antolatu baino lehen. Sarritan, hala gerta-
tzen da baliabide fisikoak antolatzen ditugunean, izan ere, 
bilduma gehiegi handitzen denean eta bertako gauza guz-
tiak aldi berean ikusteko ezgai garenean bakarrik sortzen 
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Eremu bakoitzeko metodo eta hiztegiak garatuz doaz den-
borarekin, kasuan kasuko diziplinako esperientzia eta praktika 
konplexu eta bereizgarriak txertatzeko xedez. Baliokidetasu-
nak edo esanahi gainjarriak aurkitu arren, ez dira elkarren si-
nonimo edo ordezkoak. Gure aldetik, termino orokorragoak 
proposatu ditugu, hala nola hautaketa edo mantentze-lana, 
baina gure helburua ez da izendatzaile komun txikien gisa 
erabil daitezela eta termino espezializatuak ordezka ditzatela; 
aitzitik, komunikazioa eta lankidetza erraztu nahi ditugu anto-
laketaz arduratzen diren diziplina ugarien artean. 

Bitxia suerta daiteke zooko animaliei baliabide deitzea, museo 
bateko margolan baten behaketa elkarreragin-jardueratzat 
hartzea edo esatea ezen, informazioa suntsitu bada pribatuta-
sun-araudiekin bat egiteko, mantentze-lanak egin direla. Ikus-
pegi zabalago batetik erreparatzen badiegu antolaketa-siste-
metan egiten diren jarduerei, eta, horrela, ahalik eta zehatzen 
identifikatzen baditugu horietako praktikak eta ereduak, horri 
esker elkar ulertu eta elkarrengandik ikasteko modua izango 

baita gauzak printzipio batzuen arabera antolatzeko pre-
mia. Era berean, datuak analizatzeko proiektu asko horrela 
hasten dira: beste batzuek bildutako datuak bateratuz. 

Nolanahi ere, sarritan, baliabide digitalak sortzeko au-
rre-baldintza gisa ezartzen dira horien antolaketa-siste-
mak. Izan ere, ezinbestekoa da hala egitea baldin eta 
baliabideak prozesu automatikoen edo negozio-siste-
metako datu-sarreren bidez sortzen badira, eta argital-
pen teknikoetan diharduten idazle profesionalen kasuan 
ere hala izaten da maiz. Pentsa dezakegu ezen datu-ba-
se edo dokumentu-eskemak (inplementazioaren lerroa) 
zein datuak sartzeko formulario edo hitzak prozesatze-
ko txantiloiak (erabiltzailearen lerroa) antolaketa-prin-
tzipioen gauzapenak direla, eta horiekin bat eginez sor-
tuko direla gero datuen erregistroak edo dokumentuak.



 Antolaketa-sistemetako jarduerak  107

dute eremu ezberdinetatik datozen eta nork bere alorrean lan 
egiten duten pertsonek. 

Izan ere, datu-baseen administratzaile batek ezer ikasiko badu 
museo bateko kuradorearen jardunetik, ikasiko duen horren 
parte bat behintzat kurazioaren kontzeptuaren harira  kura-
doreak metatu duen jakintzatik etorriko da, informazio hori ez 
baita existituko mantentze-lanen kontzeptu orokorragoaren 
barruan. Baina mantentze-lanaren kontzeptu partekatuak ez 
balu zubirik eraikiko bi arloen artean, ez litzateke ikaskuntza-
rik gertatutako. 

kapitulu honetan barna ibiltzeko

Baliabidea deritzon kontzeptu funtsezkoa azaldu ge-
nuen, labur-labur, 1.3 atalean –«Baliabidea»ren kontzep-
tua– eta 2.2 atalean –Zer antolatu nahi da?–. atal hone-
tan, baliabideekin gauzatzen diren lau jarduera nagusiak 
deskribatuko ditugu, antolaketa-sistema askotarikoeta-
ko adibideak emanez. 

3.2  Baliabideak aukeratzea
3.3  Baliabideak antolatzea
3.4 Baliabideetan oinarrituriko elkarreragin-jarduerak 

diseinatzea
3.5 Baliabideen mantentze-lanak

Honako jarduera hauek nabarmenduko ditugu: baliabideak 
antolatzea eta baliabideen antolaketaren bitartez gauzatu-
ko diren elkarreragin-jarduerak, baliabideetan oinarriturik 
daudenak, diseinatzea. Hautaketari eta mantentze-lanei bu-
ruzkoak aipatuko ditugu, antolaketa-jarduerei testuinguru 
bat emateko eta antolatzearen eta beste jardueren artean 
dauden interdependentziak azpimarratzeko.
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3.2 BAliABideAk hAutAtzeA 

antolaketa-sistemei buruz dihardugunean, bildumaren edu-
kiaren arabera jarduten dugu. Horrek iradokitzen duenez, ba-
liabideen eremua zehaztea da antolaketa-sistemetako eraba-
ki funtsezkoena, alegia, antolatuko diren baliabideen multzoa 
edo mota zehaztea. Erabaki hori, normalean, mugapen bat 
izaten da, ez hautu bat: hara non topatzen edo erosten ditu-
gun baliabide batzuk, zeinekiko elkarreraginean jardun behar 
dugun denboran, eta beraz horiek antolatu behar ditugu, el-
karreragina eraginkorra izan dadin. 

Hautaketa-prozesuaren bidez, baliabideak identifikatu eta 
ebaluatzen ditugu, eta, ondoren, antolaketa-sistema bildu-
mara gehitzen. Hautaketa, lehenik eta behin, antolaketa-sis-
temaren eremuak taxutzen du, eta antolaketa-sistemaren 
helmenak gero. Hori aztertzeko, sei alderdi hartu behar dira 
kontuan, elkarri lotuak denak: 

1.  Erabiltzaileen kopurua eta nolakotasuna. 
2. antolaketa-sistemak jardutea espero den denbora-tartea 

edo bizi-zikloa. 
3. Bildumaren tamaina. 
4. Bilduman egitea espero den aldaketak. 
5. antolaketa-sistema kokatzen edo gauzatzen den inguru fi-

siko edo teknologikoa. 
6. antolaketa-sistemak zer harreman duen eremu edo helme-

nari dagokionez gainjartzen zaizkion beste antolaketa-sis-
tema batzuekin. 

(11. kapituluan, Antolaketa sistemen bide-orria, xehetasun 
handiagoarekin aztertuko ditugu sei alderdi horiek). 

3.2.1 hAutAketA-irizpideAk

Hautaketak nahitaez izan behar du berariazko prozesu bat, 
izan ere, antolaketa-sistemen definizioak berak dakarrenez, 
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horietan biltzen diren baliabideak ez ziren prozesu naturalen 
bidez aukeratu eta antolatu; aitzitik, giza agenteek edo agente 
konputazionalek aukeratu eta antolatu zituzten. Eta kontuan 
harturik zein den baliabide kontzeptuaren definizio zabala 
–«jarduera baten bidez xede bat lortzeko modua eskaintzen 
duen baliozko edozer»–, argi dago, baliabideak hautatzeko 
garaian, aintzat hartu behar dela ebaluazio inplizitu edo es-
plizitu bat, baliabideak kasuan kasuko xedeak betetzeko balio 
duen ala ez zehazten duena. Horrenbestez, hautaketa-meto-
do edo -irizpideak ezberdinak diren arren eremu bakoitzean, 
denek dute xede berdina: zehaztu nahi dute ea baliabide ba-
tek zer neurritan asetzen dituen kasuan kasuko ezaugarri eta 
gaitasunak, pertsona bati edo bestelako agente bati nahi duen 
jarduerak gauzatzea ahalbidetzeko moduan. «Erabilera-ego-
kitasuna» da ideia hori laburbiltzeko modu ezagun eta zehatz 
bat: batetik, nabarmentzen du beharrezkoa dela zer jarduera 
egin nahi den jakitea, jarduera hori ahalbidetzen duten balia-
bideak aukeratu aurretik; bestetik, ordea, argi erakusten du 
zergatik den zailagoa hautaketa-irizpideak zehaztea interes
-talde edo erabiltzaile-multzo ugari dauzkaten antolaketa-sis-
temetan, eta horietako bakoitzak bere xedeak dituenean (hala 
izaten da, adibidez, liburutegi publikoetan). 

Baliabide asko banan-banan hautatzen eta ebaluatzen dira. 
Ondorioz, ezinezkoa da aldez aurretik zehaztea zeintzuk izan-
go diren, zehatz-mehatz, baliabide bat hautatzeko orduan 
aintzat hartuko diren ezaugarri edo irizpide guztiak, bereziki 
baliabide bitxiak edo bakarrak baldin badira, museoetan edo 
bilduma pribatuen kasuan izaten den bezala. Baliabideak ka-
suan kasu hartzen direnean, antolaketa-jarduerak hautaketa-
ren ostean gauzatzen dira oro har, esate baterako, armairua 
antolatzeko sisteman, zeina kapitulu honen hasieran aipatu 
baitugu.  

aldiz, bilduma batean gorde nahi diren baliabideak homo-
geneoagoak eta aurreikusteko errazagoak badira, klase edo 
sortatzat har daitezke; horrela, aldez aurretik zehaztu daite-
ke zeintzuk diren hautaketa-irizpideak eta antolaketa-printzi-
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pioak. Ondorioz, hautaketa eta antolaketa aldibereko jarduera 
bilakatzen dira. Hori gertatzen da datu-gordailuaren antola-
keta-sisteman –atalaren hasieran aipatu dugun beste adibi-
dean–, izan ere, datu-iturri bakoitza deskriba daiteke eskema 
baten bidez, zeinaren egitura datu-gordailuaren antolaketan 
islatzen baita. Beste modu batera esanda, iturri jakin batetik 
etorritako datu-sortak berdinak badira egituraren aldetik, eta 
haien arteko ezberdintasun bakarrak denborazko ezaugarriak 
badira, hala nola sorrera- edo eskuratze-data, hastapeneko 
datu-sortaren antolaketa bere horretan ezar dakioke ondoren 
etorriko diren datu-sorta guztiei. 

Ondo dabiltzan enpresa eta antolakundeek, industria orotan, 
sistematizazio-maila handiarekn erabakitzen dute zer baliabi-
de kudeatuko duten eta zer informazio behar den horretara-
ko. «Betebeharrerako baliabide egokia hautatzea» eslogana 
erabiltzen da azken hori adierazteko, eta klixea dirudien arren, 
hainbat arlotan erabil daiteke esamolde hori: lehengaiez, eki-
pamendu funtzionalez, informazio-baliabideez zein datu-sor-
tez ari garenean, eta orobat jendeaz aritzeko ere: enpresen 
mintzoan, langileak «giza baliabideak» direla esaten da maiz. 

Baliabide-mota zenbaiten kasuan, hautaketa gidatzen duten 
zehaztapenak doiak eta neurgarriak izan daitezke. Zehaztapen 
doiak bereziki garrantzitsuak dira baldin eta antolaketa-siste-
ma batek mota jakin bateko baliabide guztiz-guztiak bildu edo 
erabili nahi baditu, edo, bestela, iturri jakin batetik datozen ba-
liabide guztiak antolaketa-sistemaren parte bilakatzen badira 
maiztasun jakin batekin. Baliteke, halaber, hautaketa-zehazta-
penak lege edo araudien mende egotea, adibidez, legez ezar-
tzen baldin bada ezin direla objektu edo informazio-mota ba-
tzuk bildu, edo, alderantziz, nahitaez bildu behar direla.  

Esate baterako, ondasun fisikoen ekoizle batek materialak 
eta osagaiak hautatzen dituenean, ondoren bere produktuak 
ekoizteko, tentu handiz aztertzen ditu aukeran dauzkan ba-
liabideak ea horien hornitzaileak, bere hornikuntza-katean 
txertatu aurretik. Ekoizleak probak egingo lizkieke baliabi-
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deei, zenbait ezaugarri neurgarriren arabera: purutasun kimi-
koa, indarra, gaitasuna eta fidagarritasuna. Bestalde, baldin 
eta negozio batek transakzioei buruzko datuak eta datu geo-
grafikoak aztertu nahi balitu, negozioa hedatzeko estrategia 
egokiaren bila, ezaugarri neurgarri batzuk zehaztuko lituzke: 
datu-artxiboek bat etorri behar lukete eskema jakin batekin, 
artxiboek ez lukete kopiarik eduki behar, ez eta informazio 
pertsonal identifikatzeko modukorik bildu ere, eta, gehienez, 
bidalketa-data baino hilabete lehenago sortuak izan behar lu-
kete. Era berean, langileen hautaketa ere datuetan oinarritzen 
da gero eta gehiago: enplegu-emaileek, langile bat kontrata-
tu aurretik, ebaluatzen dute ea bat datozen hautagaiaren gai-
tasunak eta trebeziak (ahoz edo CV batean adierazi direnak, 
zein kualifikazio-froga baten bidez erakutsi) eta lanpostuan 
egin behar diren jardueretako beharrezko ezaugarriak. 

Webean oinarrituriko baliabideak hautatzea

Webaren nolakotasunaren eta neurriaren eraginez, alda-
tu egin da baliabideak biltzeko dugun modua, eta ko-
lokan jarri da baliabideez pentsatzeko dugun manera 
bera. Webeko baliabideak hautatu eta bilduma batean 
gorde nahi baditugu, ezin dugu jo direktorio, katalogo 
edo index zentral eta egiaztatu batera, ez dagoelako 
halakorik. ProgrammableWeb eta horren tankerako di-
rektorio batzuek milaka aPI antolatzen dituzte, webaren 
bidez eskura daitezkeenak, eta baliabideen antolaketa-
ko enpresa nagusiek –amazon, Salesforce, Facebook 
eta twitter– ehunka aPI eskaintzen dituzte, informazio 
mordo bat eskuratzeko produktuei, pertsonei eta ar-
gitalpenei buruz; halere, aPI delakoen bidez, webaren 
edukiaren puska batera bakarrik hel daiteke. Eta zure bi-
latzaileak web-baliabideen index edo direktorio batera 
jotzen duen arren zuk bilaketa bat egiten duzun aldiro, 
zuk ez dakizu nondik datorren index edo direktorio hori, 
ez eta nola muntatu zen ere. 
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Datu zientifikoak eta negozioei dagozkien datuak, posible bada, 
kalitatekoak direla edo galdera jakin batzuei erantzuteko balio 
dutela ebaluatu ostean aukeratzen dira. Erraza da hori esatea; 
egitea, ordea, zailagoa da. Funtsezkoa da datu-itemen kalita-
tea banaka egiaztatzea eta datuen sarrerarekin loturiko arazoak 
identifikatzea, hala nola akats ortografikoak edo erregistro erre-
pikatuak, eta baita bestelako arazoak ere atzematea, hala nola 
legez kanpoko datuak, balore estatistiko ohiz kanpokoak edo 
susmagarriak diruditenak beste zerbaitengatik. Ezinbestekoa 
da, orobat, datuen bildumaren kalitatea ebaluatzea, jakite aldera 
ea arazorik izan den honako kontu hauei dagokionez: zer datu 
bildu diren, nork edo nola bildu eta kudeatu dituen, zer forma-
tutan eta zenbateko zehaztasunarekin bildu diren, kasu bakoitza 
gidatzen duen eskema aski zorrotza den eta bilduma osorik da-
goen. Gainera, zaila gerta daiteke baliabide onenak edo apro-
posenak eskuratzea, copyright, lizentzia, bezeroa babesteko 
lege eta lehiakortasunari lotutako kontuak tarteko, edo, besterik 
gabe, ez dagoelako aski pizgarririk baliabideak partekatzeko. 

Zenbait eremutan, hautaketa-irizpideak ez dira hain neurgarriak, 
eta subjektiboagoak dira berez, baliabideen nolakotasunagatik 
edo lortu nahi diren helburuengatik. Erraz ikusten da hori bildu-
ma pertsonalen kasuan: bilduma pertsonaletan, hautaketa-iriz-
pideak ezohikoak, idiosinkratikoak edo partzialak izan daitezke, 
bildumagilearen ikuspegi eta esperientzia subjektiboaren arabe-
rakoak. Zure jabetzako arropa eta zapata gehienak zerbaitegatik 
daude zure armairuan, baina zu ez zaren beste inor gai izango li-
tzateke zure armairuaren edukia eta bertako antolaketa-sistema 
azaltzeko, eta esplikatzeko zergatik erosi zenuen soineko edo 
alkandora arraro hura? 

Hautaketa-irizpideak modu isolatuan neurtzeko edo ebaluatze-
ko modua dagoenean ere, sarritan bateraezinak izaten dira, edo 
uztartzeko zailak. Nahiago genuke datuak egokiak, zehatzak, 
osoak eta koherenteak balira, baina irizpide horiek elkar kon-
pentsatzen dute, eta balore bat bestearen gainetik lehenesten 
bada, erabaki subjektiboa izango da hein batean. Gainera, balia-
bideen kalitateari buruzko iritzi esplizituki subjektiboak ez dira 
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erraz baztertzen: jendeak joera du pakete erakargarritan bildu-
tako baliabideak aukeratzeko, edo jende erakargarri eta jatorrak 
saldutakoak. 

atal honetako adibide askotan honelako hautaketa-printzipioak 
izan ditugu aipagai: baliabide desiragarrien, bitxien, ahaltsuen 
edo beste modu batean bereizgarrien bilduma bat sortzeko hel-
burua zutenak. azken batean, jendea ez litzateke joango arte-
faktu arrunt-arruntak erakusten dituen museo batera, eta inork 
ez luke ikusiko ausaz aukeratutako kirolarien talde baten partida, 
ez luke-eta sekula irabaziko. Dena den, biztanle-talde handi bati 
buruzko inferentziak egin nahi badituzu, biztanle guzti-guztiak 
aztertu gabe, funtsezkoa da biztanle-talde horren lagin bat osa-
tzea ausaz. Multzo handien laginak egitea guztiz premiazkoa da 
erabakiak garaiz hartu behar direnean. lagin on bat, helburu es-
tatistikoetara balio duena, osatzeko, baldintza hau bete behar 
da: ez dadila muntazko ezberdintasunik egon hautatu diren ba-
liabideen eta hautatu ez diren baliabideen artean. 

laginak egitea garrantzitsua da, halaber, baliabide-kopuru han-
diak aukeratu behar direnean betekizun funtzionalak asetzeko. 
Ekoizle batek ezin dizkie probak egin lantegira iristen diren zati 
guzti-guztiei, baina baliteke probak egitea, ausaz, bidalketa ba-
koitzeko zenbait aleri, onarpen-irizpideekin bat datozela ziurta-
tze aldera. 

3.2.2  «iBAiAn gorA» etA «iBAiAn BeherA»  
BegirAtzeA BAliABideAk hAutAtzeko 

Ikusi dugun moduan, baliabideen eremua zein den, hautaketa
-printzipioak eta -jarduerak ezberdinak izango dira, eta, hauta-
ketari dagokionez, bada beste alde bat, garrantzitsua, zeinak ba-
liabideak aztertzen baititu horien historiaren edo etorkizunaren 
arabera.

3.2.1 atalean hizpidera ekarri dugu honako jarduera hau: balia-
bideak hautatzeko orduan, kontuan hartzea ea baliabideak bat 



114 Antolaketa-sistemetako jarduerak 

datozen xede-ezaugarri eta -gaitasunen zehaztapenekin. Hala 
ere, baliabideak nondik datozen zehazteko ahalmena baduzu, 
baliabideak hobeto hautatzeko modua izango dugu, baliabi-
deak sortu dituzten pertsonak, prozesuak eta antolaketa-siste-
mak ebaluatuz. Ibaiaren analogiari helduz, baliabidearen atzetik 
joan gaitezke, «ibaian gora», «iturburua» aurkitu arte. Baliabide 
fisikoen iturburua izan daiteke lantegi bat, baserri bat edo artis-
ta baten estudioa. Baliabide digitalen iturburua izan daiteke go-
bernu-organo bat, zientzialari baten laborategia edo Interneteko 
gune komertzial bat.

Elkarreragin-baliabideak (ikus 1.9 atala) txertatzen direnean ho-
riek sortu dituen antolaketa-sistemaren barruan, adibidez per-
tsona baten hautu edo jarreren erregistroak erabiltzen direnean 
geroko informazioa pertsonalizatzeko, erraz-erraza da iturburua 
aurkitzea. Halere, nahiz eta batzuetan zaila izaten den, edo are 
ezinezkoa, baliabideen iturburua aurkitzea, bertan aurkituko di-
tuzu, seguruenik, antolaketa-sistema oro egituratzen duten gal-
derei, alegia 2. atalean azaldu ditugunei, erantzuteko pertsona 
egokienak. Baliabideen sortzaile eta ekoizleek ondo baino ho-
beto jakingo dute zer ondorioztapen eta konpentsazio egin zi-
tuzten, eta baliabideek horien arabera asebeteko dituzte, edo 
ez, zure baldintzak; bestalde, modu horretan, zeure kabuz epai 
dezakezu sortzaileek kontatzen dizutena (edo sortzaileek balia-
bideei buruz idatzitako deskribapenek diotena), eta orobat era-
baki dezakezu ea kontaturikoa sinesgarria iruditzen zaizun ala 
ez. Halaber, baliabideen sorburuan dauden prozesuak eta algo-
ritmoak ere ebaluatu behar zenituzke, eta ondoren erabaki ea 
kalitate onargarriko baliabideak emateko gauza diren. 

Emaitza onena, kalitatezko baliabideen hornitzaile sinesgarri bat 
aurkitzea. Dena den, bestelakoan desiragarria litzatekeen horni-
tzaile batek ez baditu produktu aski onak egiten gaur-gaurkoz, 
merezi du kalitatea hobetzen saiatzea: horretarako, prozesua 
alda daiteke, jarraibideak edo pizgarriak baliatuz. Gardentasu-
naren aldeko defendatzaileek lortu dute aEBko gobernu-era-
kundeek beren datuak dohainik argitaratzea ordenagailu bi-
dez irakur daitezkeen formatutan, baina, hein batean, agerraldi 
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zertxobait subertsiboen eta salaketa-kanpainen ondorioz sor-
tu zuen aEBko gobernuak, azkenean ere, data.gov webgunea 
2009an. «Kalitatearen aldeko mugimenduak» eta estatistika
-prozesuen kontrolak irakaspen argi bat ekarri du: inbertsio ho-
bea da, ia beti, kalitateari dagozkion arazoak jatorrian bertan 
konpontzea, ezen ez behin eta berriz esku hartu behar izatea 
eragotz zitezkeen arazoak konpontzeko. Baina ezin baduzu itur-
burua aurkitu edo ez bazara gai kalitate-arazoei errotik heltzeko, 
batzuetan baliabideak eralda ditzakezu, behar dituzten ezauga-
rriak eta kalitatea izan ditzaten (Ikus 10.3.2 Baliabideak eralda-
tzea elkarreraginetarako). 

Ezin badituzu baliabideak zuzenean beren iturritik eskuratu, 
nahiz eta kalitate onekoak direla uste, zera egin behar duzu: ho-
rien erabileraren edo elkarreraginen arrastoak aztertu, ibaian 
behera doazenak (Ikus 4.5 atala). Baliabide fisikoekin batera, 
dokumentu inprimatu edo digitalak etortzen dira maiz, baliabi-
dearen jatorriari edo egiazkotasunari buruzko adierazpenekin; 
halaber, baliabide fisikoek barra-kodeak, RFID etiketak edo bes-
telako mekanismo teknologikoak ere ekartzen dituzte: horien bi-
dez, baliabidearen bideari jarrai dakioke, iturburutik hasi eta ba-
liabidea erabiltzen ari diren lekuraino. Datu-baliabideen kasuan, 
oso garrantzitsua da horien aztarnari jarraitu ahal izatea, izan ere, 
halako baliabideak hainbat modutara alda daitezke (agregazioa, 
eratorpena), ageriko arrastorik utzi gabe. Gailurretako elurra ur-
tzen denean, purutasuna galtzen du ibilguan behera joan ahala; 
bada, datu-baliabideei ere antzeko zerbait gertatzen zaie: «zi-
kin» edo «zaratatsu» bilakatzen dira denborarekin, eta beren ka-
litatea murriztu egiten da ibaian beherago dagoen pertsona edo 
agente konputazionalen ikuspegitik. Datuak sarritan zikintzen 
dira beste datu-sorta batzuekin nahasten direnean, baldin eta 
sorta horietan informazio errepikatua edo errepikatuaren itxura 
duena biltzen bada. Halaber, datuak gordetzen dituen hardwa-
rea edo softwarea aldatzen denean, datuak aldatu egingo dira. 
Ezberdintasunen bat badago, sotila izan arren, aurkezpen-for-
matuetan, transakzioen kudeaketan, zuzentasunaren betearaz-
penari loturiko mugetan edo eratorritako baloreen kalkuluetan, 
baliteke datu originalak aldatzea. 
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Gainera, datu-baliabideek zehaztasuna gal dezakete, edo zahar-
kituta geratu, arrazoi sinple bat dela medio: datuek deskribatzen 
duten mundua aldatu egin delako denboraren poderioz. Jen-
dea, izan ere, mugitu egiten da, lana aldatzen du, ezkontzen edo 
banatzen da, eta hil egiten da azkenean. Enpresak ere berdin: 
mugitu egiten dira, fusionatu, adarkatu edo itxi. Hauteskundeak 
baino urtebete lehenago inkesta bat eginez gero, seguru asko 
horren emaitzak ez du egoki aurreikusiko zein izango den ira-
bazlea azkenean. 

Beste hautapen-prozesu batzuetan, «ibaian behera» begira-
tuz aukeratzen dira baliabideak: une horretan baliabideak di-
tuen ezaugarriei, gaitasunei eta egokitasunari erreparatu or-
dez, baliabideari aurreikusten zaizkion ezaugarriak hartzen 
dira kontuan. Kirol-taldeetan, adibidez, beheragoko ligetako 
kirolariak hartzen dituzte (promesak), eta negozioetan ere 
bekadunak kontratatzen dituzte, langileak prestatzen, eta 
exekutiboen garapenerako programak abiatzen dituzte, etor-
kizun handia duten behe-mailako kudeatzaileak presta daite-
zen exekutiboen eginkizunetarako. Negozioek, zenbait kasu-
tan, esperimentuak egiten dituzte produktuen eskaintza eta 
prezio aldakorrak probatuz, datuak biltzeko, izan ere, etor-
kizunean datuen premia izango dute aurreikuspen-ereduak 
martxan jartzeko, eta eredu horiei esker berreskuratuko dute 
datuak lortzeko egindako inbertsioa, alde handiz berreskura-
tu ere.  

3.3 BAliABideAk AntolAtzeA 

antolaketa-sistemetan era askotako printzipioen arabera an-
tolatzen dira baliabideak. liburutegi, museo, negozio, gober-
nu-organo eta bizi luzeko beste zenbait instituziotan, antolaketa
-printzipioak bildu ohi dira katalogatzeko arau gisa, informazioa 
kudeatzeko arau moduan edo bestelako prozedura esplizitu eta 
sistematikoak erabiliz, hartara, jendeak koherentziaz aplikatu di-
tzan denboran. antolaketa-sistema pertsonal edo txikietan, al-
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diz, baliabideak antolatzeko printzipioak informalak izan ohi dira, 
eta sarritan ez dute koherentziarik, edo ez dira bateragarriak.  

Edozein antolaketa-printzipioren arabera antola daitezke balia-
bide-mota gehienak, «zergatik?» (ikus 2.3 atala), «zenbat?» (ikus 
2.4 atala) eta «nola?» (ikus 2.6 atala) galderen erantzunak kon-
tuan hartuta betiere. 

Kokapena da baliabideak antolatzeko printzipio sinple bat: ba-
liabide guztiak kokapen berean kokatzea: edukiontzi berean, 
apal berean, edo mezu elektronikoen sarrera-ontzi berean. 
Nolanahi ere, antolaketa-sistema gehienek beren printzipioak 
erabiltzen dituzte, baliabideen edo bildumaren ezaugarri es-
pezifikoak aintzat hartuz. Zer ezaugarriri erreparatu eta ho-
riek nola bideratu, hainbat faktoreren araberako erabakia da: 
antolatu nahi diren baliabideen kopurua, baliabideak zer xe-
detarako antolatu nahi diren eta zer esperientzia edo aurreiri-
tzi (inplizitu zein esplizitu) izango dituen antolaketa-sistema 
horren xede-erabiltzaileak. Gainera, antolaketa-sistemaren in-
plementazioak taxutuko du zer eta nolako propietateak izan 
behar dituzten baliabideek. 

propietate

liburu honetan, modu orokorrean erabiltzen dugu propie-
tate hitza, bere zentzu arruntean, ezaugarri edo «tasun» 
hitzen sinonimo gisa. Zientzialari kognitibo eta informati-
kari askok modu zehatzagoan definitzen dituzte termino 
horiek, eta propietate kontzeptua, berriz, predikatu bita-
rretan erabiltzen dute (adib., zerbait irakurri ahal da edo 
ez; zerbait biribila da edo ez). Era askotako balioak izan 
baditzake, propietateari atributua, «dimentsioa» edo «al-
dagaia» esaten zaio. Datuen zientzian edo ikaskuntza au-
tomatikoan, ezaugarri kontzeptua bietarako erabiltzen da: 
aldagai «gordinak» –beha daitezkeenak– zein «sorrak» –
sorta originaletik erauzi edo eraiki direnak– izendatzeko. 
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Baliabide-bilduma askotan, baliabideak banaka eskuratzen 
dira, edo elkarri lotutako baliabideen sortatan bestela, zei-
nak, hasieran behintzat, modu beretsuan erabil baitaitezke. 
Horregatik, gauza naturala da, baliabideak antolatzeko ga-
raian, aintzat hartzea baliabidea bilduman sartu den unean 
ebaluatu eta interpretatu daitezkeen propietateak. 

«Gai sarrerak» egiteko, sailkapen-sistema jakin bat erabi-
li behar da, kategoriak eta deskriptoreak dituena, horiek 
adierazten baitute baliabidea zeri buruzkoa den. Kasu ho-
rretan, baliabidearen esanahiari dagozkion propietateak 
hartzen dira kontuan, zeinak ezin baitira zuzenean haute-
man; hori dela-eta, gaikako sailkapenetarako metodoen oi-
narrian lan intelektual eskerga dago eta, hainbat kasutan, 
horretan dihardutenek zorrotz prestatu behar dute, lana 
koherentziaz eta egoki egin nahi badute. Edonola ere, giza-
kien ahaleginak dakarren kostua eta denbora tarteko, tekni-
ka konputazionalak erabili nahi izaten dira baliabideak an-
tolatzeko. 

sailkapen-aurreiritziak

liburutegiek eta liburu-dendek antolaketa-sistema ez-
berdinak erabiltzen dituzte. Jatetxe bateko sukaldea ez 
da etxeko sukaldea bezala antolatzen, zeren sukaldari 
profesionalek eta jende arruntak ez baitio ikuspegi be-
retik heltzen sukaldaritzari. Zientzialariek eskema latinoa 
edo bi izen dituena (generoa + espeziea) erabiltzen dute 
izaki bizidunak identifikatzeko eta antolatzeko; modu ho-
rretan, izen arrunten anbiguotasuna eta koherentzia eza 
saihesten dute, izakien izenak ezberdinak izaten direlako 
hizkuntza batean eta bestean, eta, are, sarritan izaki ba-
ten izenak hainbat aldaera izaten dituelako hizkuntza-ko-
munitate baten barruan, eskualdearen arabera. 
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3.3.1 BAliABide fisikoAk AntolAtzeA

antolatu beharreko baliabideak gauza fisikoak edo ukigaiak 
direnean –hala nola liburuak, margolanak, animaliak edo lapi-
koak–, baliabideak liburutegi, museo, zoo edo sukaldeko toki 
bakarrean egon daitezke aldi berean. Halaber, baliabideak an-
tolatzeko informazioa erregistratu behar bada bitarteko fisi-
ko batean –harrian zizelkatu, buztinean markatu, paperan tin-
ta isuri, eskuz zein inprimagailu baten bidez–, gauza fisikoen 
propietate eta mugen arabera antolatuko da informazio hori. 

Gauzak fisikoen ukigaitasun saihestezinaren ondorioz, hala-
koen antolaketa-sistemetan eragin handia izango du baliabi-
deak aurkezten diren materialak edo bitartekoak. Museoek, 
esaterako, artefaktu originalak biltzen dituzte oro har, eta bil-
dutako gauza-moten arabera antolatzen dituzte bildumak. 
Badira arte ederretako museoak, eskulturakoak, artisautza-
koak, jostailuenak, zientzia-museoak eta abar. 

Era berean, beren adierazpen materialak ezberdinak direnez, 
ez ditugu toki berean gordetzen liburu fisikoak eta binilo-dis-
koak; azken horiek, CD eta DVD bildumatik hurbil egongo dira 
beharbada, baina ez batera; izan ere, gordetzen dituzten ba-
liabide fisikoekin batera garatu dira baliabide fisikoen bilte-
giak (apalak, armairuak, tiraderak eta beste). 

jendea antolatzea negozioetan

Negozioetan jendea nola antolatzen den, horixe da ku-
deaketa-diziplinaren muina, eta auziaren hainbat alderdi 
irakasten dira industrien antolaketan eta portaeran, era-
giketetan, ekintzailetzan eta beste ikastaro batzuetan. 
Negozioetan jendea antolatzeari, sarritan, «giza baliabi-
deen kudeaketa» esaten zaio, eta baliabide fisikoak zein 
informazioa antolatzeari dagozkion printzipio asko era-
bil daitezke jendea antolatzeko orduan. 
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3.3.1.1  BAliABideAk ezAugArri fisikoen ArABerA 
AntolAtzeA

Baliabide fisikoak, sarritan, beren ezaugarri fisiko intrintsekoen 
arabera antolatzen dira (tamaina, kolorea edo forma), gizakion 
ikusmenak arreta handia eskaintzen baitie automatikoki. 

Psikologo alemanek formalizatu zuten, estreinako aldiz, hau-
temate bisualaren alderdi saihestezina, duela mende bat, Ges-
talt printzipioen bidez (ikus taula gehigarria: Gestalt printzi-
pioak). Era berean, jendeak arreta-gaitasun mugatua duenez, 
ez gara ohartzen estimulu bisualen (eta entzumenezkoen) 
konplexutasunaren puska handi batez; horregatik, iruditzen 
zaigu gure mundu sentsoriala berez dena baino sinpleagoa 
dela. Bi ideia horiek batera hartuta, argi ulertzen da zergatik 
antolatzen ditugun, automatikoki edo «arretaz erreparatu au-
rretik», gauza bereiziak multzo edo patroi gisa, horien antze-
kotasun edo hurbiltasunean oinarrituta, eta orobat ulertzen 
da zergatik iruditzen zaigun estetikoagoa edo asegarriagoa 
dela baliabideak antolatzea azkar hautemandako ezauga-
rri horien arabera, ezen ez denbora gehiago eskatzen duten 
ezaugarrien arabera. Erreparatu, adibidez, eskuartean duzun 
liburuaren azalari: kolore eta forma batzuk antolatuago dau-
de beste batzuk baino, eta antolatuenak dira, hain zuzen ere, 
lehen begi-kolpean nabarmenagoak iruditzen zaizkizunak. 

Horrez gainera, aintzat hartu behar dira ekonomia, es-
trategia eta negozioen ikusmoldea. Jendea antolatzeko 
hamaika modu daude, ezberdinak direnak honako kontu 
hauei dagokionez: hierarkiaren egitura, hierarkian gora 
zein behera transmititzen den informazioa eta jendeak 
bere lanari buruz izan behar duen diskrezioaren maila. 
adibidez, badira abokatuen bufeteak, non hierarkia sen-
do bat dagoen (bazkide nagusiak, bazkide arruntak eta 
laguntzaile juridikoak), eta horien kontrakarrean, badira 
auto-kudeaketa baliatzen duten «holokraziak» –Zappos 
konpainiak erabili izan du–, zeinean autoritatea eta era-
bakimena langileen artean banatzen baitira. 
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Baliabide fisikoak antolatzeko, halaber, baliabideei intrintse-
koki lotutako ezaugarriak ere erabiltzen dira, hala nola ba-
liabideak sortu edo deskubritu ziren tokia eta denbora. Ko-
lorearen, oihalaren edo estiloaren arabera antola ditzakezu 
alkandorak armairuan. alkandoren ezaugarrien konfigurazio 
gisa har ditzakegu alkandora dotoreak, kamisetak eta alkan-
dora hawaiiarrak, eta hain ohikoak eta ezagunak dira, ezen 
kategoria linguistiko eta kultural bihurtu baitira. Beharbada, 
beste pertsona batzuek ezberdin ikusiko dituzte kategoria 
edo ezaugarri horiek: kolore gehiago edo gutxiago erabiliko 
dituzte, edo beste modu batera ordenatuko, eta alkandorak 
estiloaren arabera antolatuko dituzte lehenik, eta kolorearen 
arabera gero, edo alderantziz. 

gestalt printzipioak

Max Wertheimer, Wolfgang Kohler eta Kurt Koffka psi-
kologoek zenbait printzipio proposatu zituzten –hur-
biltasuna, antzekotasuna, jarraikortasuna, lotura, itxitu-
ra eta itxiera–, zeinek azaltzen baitute nola ordenatzen 
duen gure ikusmenak ikusten duen hori. Gure ikusmenak 
jasotzen dituen estimulu sentsorialei dagokienez, inter-
pretazio ugari daude beti horiek azaltzeko, baina gure 
gogoak sinpleena inposatzen du: hurbilen dauden gau-
zak multzokatzen dira; forma konplexuak behatzean, 
elkarri gainjarritako forma sinpleak ikusten dira; infor-
mazioa gehitzen da, patroi bisual bereiziak jarraikortzat 
eta osotzat hartu ahal izateko, eta atzealdean dauden 
ilusio-itxurako figurei interpretazio bat ematen zaie aldi 
bakoitzean. 

Diseinatzaile grafikoak eta informazioaren diseinatzai-
leak Gestalt printzipioetan oinarritzen dira, beren disei-
nuak errazago ulertzen baitira giza ikusmenak eraturiko 
interpretazio automatikoei esker. Horrek esan nahi du, 
era berean, zailagoa dela diseinu bat ulertzea baldin eta 
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alkandoren ezaugarri fisikoez gainera, edo horien ordez, ja-
rrerari edo erabilerari dagozkion ezaugarriak erabil ditza-
kezu alkandorak antolatzeko. agian, bereizi egingo dituzu 
egunero bulegora eramaten dituzun alkandorak, batetik, eta 
alkandora hawaiiarrak edo jai-girokoak, bestetik. Baliteke 
sarrien erabiltzen dituzun alkandorak armairuaren aurreal-
dean ipintzea, erraz aurkitzeko moduan. Baliabideen ezau-
garri intrintsekoak ez dira aldatzen; portaerari edo erabilera-
ri dagozkionak, ordea, dinamikoak dira. Beharbada Hawaiira 
joango zara bizitzera, eta han aukera izango dugu alkandora 
hawaiiarrak egunero janzteko, edo baliteke oso gogoko izan-
dako alkandorez aspertzea noizbait, eta gero eta gutxiago 
erabiltzea. 

Gerta liteke baliabideen ezaugarri batzuek arazoak sortzea 
beste baliabide batzuei edo horien erabiltzaileei, eta halako 
ezaugarriek eragina izango dute baliabide fisikoen antola-
menduan, hori mugatuz edo baldintzatuz. Material arrisku-
tsuak edo sukoiak ez lirateke gorde behar isuririk edo garrik 
egon daitekeen lekuan; lehoiak eta antilopeak ez lirateke 
zooko eremu berean egon behar, bestela batak besteak jan-
go baitu; liburutegian, helduentzako liburuak eta filmak ez 
lirateke gorde behar haurrek nahigabe topa ditzaketen le-
kuren batean, eta pertsona liskarzaleak, pasibo-agresiboak 
edo harroputzak ez dira taldekide aproposak izango eraba-
ki zailak hartzeko garaian. Baliabide ororen kasuan irudika 
daiteke halako zerbait, hau da, baliabide jakin batekin uz-
tartuz gero zoritxarrezko ondorioak ekarriko dituen egoera 

Gestalt arauak betetzen ez baditu. Gestalt prozesamen-
duaren indarra agerian uzten du kamuflajeak: kolore 
disruptiboak erabiltzea, atzealdearen antza duten kolo-
re eta patroiak erabiltzea, alderantzizko itzala baliatzea, 
itzalak ezabatzea edo antzeko teknikak baliatzea, zei-
nen bidez ikusmenari zailagoa suertatuko baitzaio ob-
jektuak eta ertzak identifikatzea.
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bat. Badira arau eta erregulazio mordoxka bat (egiaztagiri 
profesionalak, eraikuntza-kodeak eta MPaako filmen sail-
kapenak), arriskutsuak izan daitezkeen baliabideetatik ba-
besten gaituztenak.

3.3.1.2  BAliABide fisikoAk deskriBApenAren 
ArABerA AntolAtzeA

Baliabide fisikoak antolatzeari berez datxezkion mugak gain-
ditzeko, antolaketa-sistemek, maiz, baliabide fisiko gehiga-
rriak erabiltzen dituzte, baliabide fisiko primarioak deskri-
batzen dituztenak: liburutegiko fitxen katalogoa da horren 
adibide klasikoa. Baliabide fisiko zehatz bat toki jakin batean 
egongo da, baina hori deskribatzen duten baliabide ugari 
aldi berean egon daitezke toki batean baino gehiagotan. 

liburutegiko katalogoko fitxa

Liburutegi-katalogo bateko fitxa (Bibliotekonomia eta 
Informazio Ikasketetako Eskolako liburutegia, Kalifornia-
ko Unibertsitatea, Berkeley). Fitxan, Galeseko liburutegi 
monastikoei buruzko liburu bat deskribatzen da; bai Ga-
lesko liburutegi haiek, bai fitxa hau erabiltzen zen liburu-
tegia, ez dira existitzen jada.

(argazkia: R. Glushko)
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fitxen katalogorako armairua

XX. mendearen puska handi batean, liburutegietako ka-
talogoak fitxen bilduma gisa kudeatzen ziren, eta bildu-
ma horiek halako armairu berezi batzuetan gordetzen 
ziren: liburutegi orotan zegoen halako bat. Gaur egun, 
egurrezko armairu horiek «retro»ak direla uste izaten da, 
eta antzinako altxortzat hartzen dira.

(Argazkia: R. Glushko)

Deskribapen-baliabideak digitalak baldin badira, adibidez, fi-
txen katalogo bat sareratzen bada, abstrakzio-geruza gehi-
garri bat sortzen da, eta, horren bidez, antolaketarako aukera 
gehigarriak ere sortzen dira, zeinek alde batera utzi baititza-
kete baliabideen ezaugarri fisikoak eta baliabideak gordetze-
ko moduari buruzko xehetasunetako asko. 

antolaketa-sistema batean baliabide gehigarriak erabiltzen 
badira baliabide primarioak identifikatzeko edo deskribatze-
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ko, «bilduma bati baliabideak gehitzea» ekintza logiko bat 
izango da, eta ez da premiarik izango baliabide primarioekin 
ekintzarik gauzatzeko, horiek kopiatzeko edo berrantolatze-
ko. Gehikuntza birtualari esker, baliabide berak bilduma ba-
tean baino gehiagotan egon daitezke aldi berean: liburu bera 
zerrendatu daiteke hainbat bibliografiatan, webgune bera sar 
daiteke laster-marken hainbat zerrendatan eta hainbat web 
orritako estekak jaso ditzake, eta argitaratzaile baten artikulu
-gordailu digitalak nahi adina liburutegiri eman diezaieke bere 
lizentzia. 

3.3.2 tokiAk AntolAtzeA

tokiak baliabide fisikoak dira. aurreko bi azpi-ataletan, eman-
tzat jo dugu ingurunea (liburutegia edo museoa, fitxen katalo-
goa edo apalategia), eta aipatu dugu ea nola antolatzen diren 
baliabideak inguru jakin horretan; atal honetan, ordea, beste-
lako ikusmolde bati hel diezaiokegu, eta eztabaida dezakegu 
ea nola diseinatu ingurune fisikoa bera. Inguruneak halakoak 
izan daitezke: 

-  lurra bera. adibidez, hirietako planoak zabaltzen ditugu, eta 
antolatzen dugu jendea nola bizi den elkarrekin eta nola jar-
duten den elkarreraginean. 

-  «Ingurune eraikia»: gizakiak sortutako espazioak, eraikinak, 
edo elkarri lotutako espazioen eta eraikinen multzoak. Ingu-
rune eraikiak dira museoak, aireportuak, erietxeak, kasinoak, 
dendak, baserriak, errepide-sistemak edo beste edozein 
eraikin edo espazio, non baliabideak antolatuta baitaude eta 
jendea elkarreraginean jarduten baita horiekin. 

- Erabiltzaileei ingurune eraikietan gauzak ulertzea eta elka-
rreraginen jardutea ahalbidetzen dieten orientazio- eta na-
bigazio-tresnak. Baliabide-deskribapenak dira, eta erabil-
tzaileen elkarreragin-baldintza ahalbidetzen dituzte.  
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testuinguru horiek ezin dira erabat bereizi, baina, haiei buruz 
hitz egiteko, errazagoa da bereizitzat jotzea.  

3.3.2.1 lurrA AntolAtzeA

Bizitza eta merkataritza ahalbidetzen dituzten tokietan sor-
tzen dira hiriak, modu naturalean. Hiri nagusi gehientsuenak 
itsasertzean edo erreka bazterrean eraiki ziren, urak berekin 
dakartzalako mantenua, garraiobidea, lotura komertzialak eta 
industria garatzeko indarra. Hiri zahar askotan, kaleak bihu-
rriak dira, pilatuta daude, eta ez dirudi berariaz antolatu di-
renik, baina hirietako lauki-sareen planoek ere historia luzea 
dute. Ekialde Hurbileko hainbat hiri nolabaiteko lauki-sareetan 
antolatu ziren aspaldi-aspaldi (zantzu zaharrenak K.a. 2000. 
urtea baino lehenagokoak dira). 

Estatu Batuetan, eta bereziki mendebaldean, ez zegoen Eu-
roparen gehiengoan edo asian bezalako biztanleria-kopuru 
handirik duela gutxira arte; horregatik, toki egokia zen jen-
deak ideia berriak probatu zitzan hirien diseinuari dagokio-
nez. Gizakion berezko jarrera bat da ordena ezartzea bizi-
guneen kokapenetan, eta aEBn leku mordoa zegoen horixe 
egiteko, hain zuzen. Espazioa antolatzeko erarik errazena eta 
eraginkorrena da lauki-sare bat baliatzea, eta kaleak angelu 
perpendikularretan elkar gurutzatzea. Gisa horretako hiriak 
dira, besteak beste, Salt lake City, albuquerque, Phoenix eta 
Seattle. Washington D.C hirian egitura hibrido interesgarri bat 
dago: hiribide diagonalak daude, erradio bat osatuz, lauki-sa-
re batekin gainjarrita. 

3.3.2.2 ingurune erAikiAk AntolAtzeA

Ingurune eraikiek eragina dute horietan sartzen diren guz-
tien espektatibetan, jarreretan eta esperientzietan; langi-
leak, bisitariak, bezeroak eta biztanleak, guztiak dira ibil-
tzen diren espazioen diseinuaren mendekoak. Inguruneak 
diseinatu daitezke hainbat helburu lortzeko: jendearen ar-
teko elkarreragin-jarduerak hauspotzeko edo murrizteko, 
jendeak askatasuna edo konfinamendua senti dezan, es-
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plorazioa saritzeko edo eraginkortasuna sendotzeko, eta 
beste hainbat gauzatarako, noski. Ingurune eraikietan dau-
den baliabideen antolaketak orobat bultzatu edo murriztu 
ditzake elkarreraginak, eta, batzuetan, ingurune eraiki bat 
diseinatzen denean, baliabideen bilduma jakin bat hartzen 
da gogoan, elkarreraginerako xede edo arau zehatz batzuk 
ahalbidetzeko eta indartzeko asmoz. 

Baldin eta hiru ingurune eraiki zehatz konparatzen baditugu 
–museoak, aireportuak eta kasinoak–, eta horietako bakoi-
tzak elkarreragin-jarduerak errazteko edo mugatzeko duen 
modua ere alderatzen badugu, ezberdintasunak begien bis-
takoak dira. Museoak, sarritan, monumentu arkitektoniko 
gisa diseinaturiko eraikinetan egoten dira; denbora pasa 
ahala, eraikin horiek identitate nazionalaren, zibikoaren eta 
kulturalaren sinbolo bilakatzen dira. arte-museo zaharrek 
arkitektura klasikoa antzeratzen dute: eskailera-sorta zaba-
lak eta zutabeak alde banatara. Harrera-gela itzelak izaten 
dituzte, bisitariei sartzeko gogoa ematen dietenak. Museoa 
modernoak ez dira, inondik ere, hain tradizionalak, eta, zen-
baiten ustez, arte modernoko museoetako arkitektura hain 
izaten da deigarria, ezen itzal egiten baitio arte-bildumari 
berari, jendea bultzatzen baitu eraikinari arreta gehiago es-
kaintzera artelanei berei baino. 

Berriki eraikitako aireportu batzuk trebetasun arkitektonikoz 
diseinatu dira; aireportuen diseinuak, halere, beste kontu ba-
tzuk hartu behar izaten ditu aintzat: eraginkortasuna, ibiltze-
ko erraztasuna (igarobide mekanikoen laguntzaz, adibidez), 
orientatzeko erraztasuna, eta erosotasun oinarrizkoa aire-
portura iristen edo aireportutik abiatzen diren bidaiarientzat. 
Pasabide zabalen, eskailera ugarien eta norabide bakarrean 
mugitzen diren ate birakarien bidez, jendea norabide jakin 
batzuetan mugitzea hauspotzen da, jendea horretaz kontu-
ratzen ez bada ere. 

Inoiz galdu bazara kasino batean edo lanak izan badituzu ir-
teera aurkitzeko, jakin ezazu kasinoak bete-betean lortu di-
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tuela bere diseinu-helburu nagusiak: jendea barruan gera da-
dila, denboraren igaroari erreparatu gabe (kasinoetan ez dago 
erlojurik ez leihorik). Robert Venturi arkitekto estatubatuarrak 
nabarmendu duenez, «sabai baxuaren azpian dagoen labirin-
to trinkoan inoiz ez da sartzen kanpoko argiaren ez kanpo-
ko espazioaren arrastorik… Hori dela-eta, kasinoan dagoenak 
galdu egiten du espazioaren eta denboraren zentzua… Ez daki 
non dagoen, ez eta zer ordu den ere». 

antolaketa-sistemei buruzko erabakietan balio eta aurreiri-
tziek eragina dutela dioen premisa onartzen baldin badugu, 
agerikoa irudituko zaigu ingurune eraikietan. Erreparatu die-
zaiogun, adibidez, bankuetako, supermerkatuetako eta aire-
portuetako ilaren diseinuari. Kontuan hartuz desiragarria dela 
jendea eraginkortasunez antolatzea, itxaronaldiak eta jende
-pilaketak murrizteko xedez, nola diseinatu behar litzateke ila-
ra? Zenbat jende-kategoria egon behar lirateke? Zein da kate-
gorien oinarria? 

Supermerkatu batean ordainketa-ilara azkarrak sartzeak ez 
du eztabaidarik piztuko, zeren jendeak, zain egon nahi ez bal-
din badu, gauza gutxiago eros baititzake. Era berean, funtsez-
koa dirudi ospitaleko larrialdietan hautaketa-arau batzuk edu-
kitzea: horrela, larrialdietako pazienteak hautatuko dituzte, 
berehalako arreta nork behar duen zehaztuz. 

adibide ugarik erakusten dute nola bihurtzen diren balioak 
eta aurreiritziak ingurune eraikien parte. XX. mendearen 
erdialdean, long Islandeko (New York) errepide-sistemak 
diseinatu zituztenean, pasabide baxuak eraiki zituzten, au-
tobus publikoak ez pasatzeko moduan; ondorioz, zuriak ba-
karrik iristen ziren hondartzetara. Unibertsitateetan 1960ko 
eta 1970eko hamarkadan izan ziren protesten ondoren, joe-
ra bat gailendu zen campusen diseinuan: manifestazio han-
diak eragozteko edo zapuzteko moduko diseinuak sortu zi-
ren. 
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3.3.2.3 orientAtzeko etA BideA Aurkitzeko 
mekAnismoAk 

Erraza da ingurune batean barna ibiltzea eta orientazioa ez 
galtzea baldin eta diseinua sinplea eta koherentea bada, baina 
ingurune eraiki gehienek ezaugarri edo deskribapen gehiga-
rriak izaten dituzte, jendeari laguntzeko. Elementu arkitekto-
niko bereizgarriak mugarri suerta daitezke jendeak bidea topa 
dezan, eta koloreak, argiztapena, altzariak edo bestelako bi-
tartekoak ere erabil daitezke espazioak bereizteko. Mekanis-
mo nonahikoagoak izaten dira seinaleak, gela-zenbakiak edo 
norabidea markatzen duten geziak, helmuga garrantzitsueta-
rako bidea eta distantzia adierazten dutenak. 

aireportuetan, esaterako, orientazio-seinale eta informazio
-pantaila ugari daude, bidaiariek jakin dezaten zer atetatik 
abiatuko den beren hegazkina, nora iritsiko diren beren pol-
tsak edo non dagoen lurreko garraioa. Kasinoek, aldiz, orienta-
tzeko eta espazioan barna ibiltzeko laguntza gutxi eskaintzen 
dute, zeren, bezeroen nahasmena areagotuz gero, luzeago 
geratuko baitira, eta gehiago jokatuko baitute. 

Bidea aurkitzeko eta orientatzeko mekanismoetan berrikun-
tzak egin dira orain gutxi: zentzumenak eta komunikatzeko 
gaitasuna erantsi zaizkie, jendearen mugikorra identifika de-
zaten eta, horrela, jarraibide edo informazio pertsonalizatua 
eskaini. Halako sistemak, «itsasargi» deitzen zaienak, martxan 
daude hainbat aireportutan, besteak beste Gatwicken (lon-
dres), San Frantziscon eta Miamin. 

3.3.3 BAliABide digitAlAk AntolAtzeA 

Badira alde nabarmen batzuk baliabide digitalak –dokumentu 
digitalak edo informazio-zerbitzuak– antolatzen dituzten eta ba-
liabide fisikoak antolatzen dituzten antolaketa sistemen artean. 
Baliabide digitalak aise asko kopiatu edo estekatu daitezkeenez, 
ez diote men egin behar «toki barrean aldi berean» egotearen 
mugari. Baliabide digitalen gordailuen kokapena jada ez dago 
ikusgai, eta ez du garrantzirik. Ez du axola dokumentu edo bideo 
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digital bat non dagoen, Berkeleyn edo Bangaloren, betiere era-
ginkortasunez aurkitu eta eskuratu badaiteke. 

Gainera, baliabide digitalen funtzioak eta gaitasuna ez dire-
nez zuzenean agertzen gaitasun fisiko gisa, objektu material 
orori dagozkion mugek ez dute garrantzirik eduki digitalean 
hainbat egoeratan. 

Baliabide digitalen antolaketa-sistemak batek, halaber, balia-
bideei lotutako deskribapen-baliabide digitalak erabil ditzake. 
antolaketa-sistema digitalen biltegiratze- eta prozesamendu
-gaitasun handitu nahi bada, horrek ez du kostu handirik; ho-
rrenbestez, nahi bezain handiak izan daitezke hala baliabide 
digitalen bildumak nola baliabide-deskribapen digitalen bildu-
mak. antolaketa-sistema digitalek ahalmena dute bilduma eta 
elkarreragin-jarduerak ahalbidetzeko eskala oso handian, anto-
laketa-sistema guztiz digitalentzat ezinezkoa litzatekeen neu-
rrian, eta zerbitzu eta funtzioak inplementatu ditzakete, gaur 
egun eskura ditugun prozesamendu-, biltegiratze- eta komu-
nikazio-gaitasun gero eta handiagoei –modu esponentzialean 
hazten ari direnei– zukua ateratzeko. Horrek guztiak itxura ona 
du, salbu eta tokiko komertzio txiki bat baldin bazara eta sal-
gaiak dendan bakarrik gorde baditzakezu; kasu horretan, ezin 
zara lehiatu online hornitzaile globalekin, askoz aukera gehiago 
eskaintzen baitituzte, biltegien sare handi bati esker. 

materialtasuna

Humanitate digitalen eremuan gai berri bat sortu da, zei-
nak aldarrikatzen baitu jendeak ingurune materialetan 
sortzen dituela baliabide digitalak, ingurune material ba-
tean jarduten dela elkarreraginean baliabide digitalekin, 
eta beharrezkoa dela materialtasun hori aintzat hartzea. 
Baliabideak ukiezinak badira ere, premiazkoa izan daite-
ke baliabide horiek existitzen diren testuinguru teknolo-
giko eta soziala gordetzea, baliabideak osoki ulertzeko.  
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Berez, baliabide digitalen antolaketa gehiago daude baliabide 
fisikoenak baino, baina ezberdintasun hori ez da baliabideen 
nolakotasunaren ondorioa bakarrik, neurri berean dagokio an-
tolaketa sistemak inplementatzeko plataforma ugariei. Dena 
den, liburu, musika eta bideo digitalen bildumak antolatzeko 
sistemek baliabide fisikoen sistemetako kategoriak baliatzen 
dituzte, modu horretan bateragarriak izan daitezkeelako biak, 
edo ondarearen inertzia hutsagatik. Ondorioz, baliabide digi-
talen bildumen antolaketa-sistemak baliabide-motaren arabe-
ra bereizten dira, modu zabarrean (adib., dokumentuen ku-
deaketa, musika bilduma digitala, bideoen bilduma digitala, 
argazki-bilduma digitala etab.). 

Informazio-baliabideak –fisikoak zein digitalak– ezaugarri intrin-
tsekoen bidez antolatu ohi dira: autorearen izena, sorrera-data, 
argitaratzailea edo biltzen dituen hitzen sorta. Era berean, es-
leitutako ezaugarrien bidez antola daitezke informazio-baliabi-
deak: gaikako sailkapena, izenak edo identifikatzaileak. Horre-
taz aparte, elkarreragin-jardueren historial antzekoak dituzten 
norbanakoak edo jende-multzoak hartu, horien portaera edo 
transakzioei buruzko ezaugarriak bildu, eta datu horiek balia-
tu daitezke informazio-baliabideak antolatzeko. Kasu baterako, 
amazonek eta Netflixek bilaketen eta erosketen historialak ba-
liatzen dituzte liburuak edo filmak gomendatzeko. 

Baliabide digitalen antolaketa-sistemak eduki digitalaren datu
-motan edo ereduan oinarritzen badira (adib., testuala, nume-
rikoa, multimedia, estatistikoa, geo-espaziala, logikoa, zienti-
fikoa, pertsonala etab.), antolaketa eta elkarreragin-jarduera 
konplexuak sor daitezke. 

Datu numerikoekiko elkarreragin-jarduerak are gehiago bereiz 
daitezke, zenbakian gauzatzen den neurketa-mailaren arabe-
ra, zeinak zehazten baitu zenbateko prozesamendu kuantita-
tiboa komeni den: 

- Maila nominaleko datuek zenbaki bat erabiltzen dute kasu 
edo kategoria bat identifikatzeko eta besteetatik bereizteko. 
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Katalogo bateko produktuek, esaterako, nork bere zenbakia 
izango dute, baina produktuek ez dute ordena intrintseko-
rik, beraz, ezin da neurketa esanguratsurik egin zenbakiak 
erabiliz, ez baldin bada data-sortan zenbat aldiz agertzen 
diren zehaztea. Sarrien agertzen den balioari modua esaten 
zaio.  

- Maila ordinaleko datuek adierazten dute era naturalean or-
denatutako eskala baten norabidea edo rankinga. Badakigu 
ezen, lasterketa batean, lehenengoa lehenago iritsi dela bi-
garrena baino, eta bigarrena, ostera, hirugarrenaren aurretik 
iritsi dela helmugara, baina emaitza horrek ez du ezer adie-
razten korrikalarien artean izan den tarteaz. antolatutako 
zerrenda bateko erdiko emaitzari tartekoa esaten zaio. 

- Interbaloek ordenari dagokion informazioa ematen dute, 
baina, horrez gainera, adierazten dute tarte berdina dagoe-
la eskalako balioen artean. Horregatik, baliagarria da datuei 
buruzko hainbat estatistika deskriptibo kalkulatzea, hala 
nola balioen arteko distantzia, batez besteko balioa (balio 
horrek beste balioekiko dituen distantzia absolutuak batuz 
gero, emaitza zero izango da) eta desbideratze estandarra 
kalkulatzea.  

- Ratio mailako datuak interbaloak bezalakoak dira, baina 
jatorri-puntu finko batekin; horrela, proportzioei buruzko 
baieztapenak esanguratsuak dira. 10.000 dolar 5.000 dolar 
halako bi da. 

Datu-moten eta neurketa-mailen arteko alde horiek, sarri-
tan, estu lotuta daude negozioetako funtzioekin: eragiketak, 
transakzioak, prozesuen kontrola eta aurreikuspen-analisiak 
egiteko, premiazkoak dira datu ahalik eta xeheenak eta neur-
keta-eskala kuantitatiboak; funtzio estrategikoak garatzeko, 
ordea, analisi kualitatiboak erabiliko dira, testu-formatu narra-
tiboetan adieraziak. 
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lege eta arau mordo bat daude baliabide fisikoen antolake-
ta mugatzen dutenak, eta gauza bera gertatzen da baliabide 
digitalekin ere. transakzioei buruzko datuak sortzen edo bil-
tzen dituzten informazio-sistema askok ezin dituzte parteka-
tu pertsona espezifikoak identifikatzen dituzten erregistroak. 
Bankuak, kontularitza eta lege-kontuak antolatzeko sistemek 
estandarrak eta arauak betetzen dituzte, eta urraketak sala-
tzen; horrela, homogeneoagoak bihurtzen dira. 

3.3.3.1 sarean oinarrituriko BaliaBideak antolatzea

Hau da web baliabideak antolatzeko eskema berezkoena: Do-
meinu Izenen Sistema (DNS, ingelesezko sigletan). Badira mai-
la goreneko domeinuak, herrialdeei dagozkienak (.us, .jp, .cn 
etab.), eta baliabideen kategoria generikoak ere (.com, .edu, 
.gov etab.), zeinek arrasto batzuk ematen baitituzte webgu-
nean antolatzen diren baliabideen inguruan. arrasto horiek 
bereziki fidagarriak dira enpresa eta argitaratzaile egonkor 
eta handien kasuan: badakigu zer topatuko dugun ibm.com, 
berkeley.edu eta sfgov.org webguneetan. 

liburutegi tradizionala bi gauza dira: liburuen bilduma eta bil-
duma kudeatzen den espazio fisikoa. Webean, ordea, esteka 
ugari daude, eta web baliabideen gordailuen kokapenak ez du 
muntarik erabiltzaileei dagokionez; hori dela-eta, garrantzia 
galdu du honako ideia honek: antolaketa-sistemek, eraginko-
rrak izateko, baliabideak bildu behar dituztela, edo ondoren 
tokiko kontrolaren pean antolatu behar direla. aOl enpresak, 
sinetsirik web irekia ez zela fidagarria ez segurua, eta arris-
kutsua izan zitekeela, «lorategi hesitu» bat sortu zuen, zeinak 
hazkunde ikusgarria izan baitzuen 1990eko hamarkadan, eta 
estrategia hori, denbora-tarte batez, gogorarazpen edo ohar-
tarazpen historiko harrigarri bat izan zen baliabide bilduma 
itxien sortzaileentzat, harik eta porrot orobat ikusgarria paira-
tu zuen arte hurrengo hamarkadan. Edonola ere, Facebookek 
arrakasta izan du oraingoz, lorategi hesituaren estrategiari ja-
rraituz. 
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3.3.3.2 «informAzioAren ArkitekturA» etA 
AntolAketA-sistemAk 

Informazioaren arkitektura deritzon diziplina ikuspegi berezi-
tu gisa har dezakegu, zeinaren bidez diseinatzen baitira in-
formazio-ereduak eta eredu horiek zer agerraldi izaten dituz-
ten, sistematikoki, webgune-erabiltzaileen esperientzian eta 
informazioan oinarrituriko bestelako antolaketa-sistema ba-
tzuetan. Zenbaitetan, arkitektura deitzen zaie informazio-e-
dukiaren edo -antolaketaren patroi abstraktuei; horrenbestez, 
antolatzearen diziplinaren ikuspegitik behintzat, zuzena da in-
formazioaren arkitekturaren jarduera honela definitzea: infor-
mazioaren antolaketa abstraktu eta eraginkor bat diseinatzen 
du, eta gero antolaketa hori agerian jartzen, informazioaren 
erabilera errazteko. Kontuan izan definizioaren lehen parteak 
baliabideen antolaketa berariazkoa aipatzen duela, eta biga-
rrenak, berriz, antolaketari esker ahalbidetuko diren elkarrera-
gin-jarduerak. 

Informazioaren arkitektura dela-eta eman dugun definizioa-
ren arabera, metodologia jakin bat baliatzen da erabiltzaileen 
interfazeak eta elkarreragin-jarduerak diseinatzeko, zeina ere-
du kontzeptualetan oinarritzen baita. Informazioaren arki-
tekturako praktika onenek azpimarra jartzen diote printzipio 
sistematikoen edo diseinu-patroien erabilerari, baliabideak 
eta elkarreragin-jarduerak antolatze aldera erabiltzaileen in-
terfazeetan. Gero, itzulpena egiten da diseinu logikotik disei-
nu grafikora, zeinak leihoak, orriak, menuak eta erabiltzaileen 
interfazeko bestelako osagaiak moldatzen baititu. Erabiltzai-
leen interfazearen antolaketa logikoak eta grafikoak, batera 
hartuta, eragina du jendeak interfazearekin duen elkarreragin
-moldean eta egiten dituzten ekintzetan (edo egiten ez dituz-
tenetan). 

Informazioaren diseinuko arau batzuk diseinu-patroi bilakatu 
dira. Dokumentuetan, adibidez, izenburuak, taulak, espazio zu-
ria eta lerro horizontalak erabiltzen dira informazioa motaren 
eta kategoriaren arabera antolatzeko. letra handiagoan ager-
tzen den informazioa garrantzitsuagoa da letra txikian agertzen 
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dena baino, letra gorriek ohartarazpen bat adierazten dute, eta 
letra etzanak edo lodiak zera adierazten du: «adi honi». 

Eredu batzuk orokorrak dira, eta webgune, orri edo interfa-
ze oso bati eragiten diote, hala nola gobernu baten webgune 
bati, merkataritza elektronikoko gune bati, blog edo sare so-
zial bati, orri nagusiari, «guri buruz» atalari, etab. Beste eredu 
batzuek, ordea, espezifikoagoak izanik, webgune baten zati 
bati edo orri baten osagai bati bakarrik eragiten diote (adib., 
testu-eremu bat automatikoki osatzea, ogi arrailen menua 
(breadcrumb menu) edo diapositiben aurkezpena). 

Webguneetan, edukiari edo elkarreragina dagozkion katego-
riak nor bere menuan antolatu ohi dira. Ondoren, menu ba-
koitzaren barruko hautuak antolatzen dira, ohiko lan-fluxuak 
islatzeko moduan, edo, bestela, ezaugarri arrunten arabera 
antolatzen dira, hala nola tamaina, portzentajea edo prezioa. 

informazioaren arkitekturako jarduerak

Eremu berri samarra da Ia; halere, webaren eta elkarre-
ragin-mota ugari gauzatu behar dituzten aplikazio infor-
matizatuen nonahikotasuna dela-eta, berrikuntza kon-
tzeptual eta metodologiko ugari egin dira. Hona hemen 
adibide batzuk: 

Baliabideak hautatzea: Egoki hautatu nahi bada infor-
mazio-sistema edo -zerbitzu batean sartuko den edukia, 
garrantzitsua da eskura izan daitekeen informazioa sor-
tzeko eta antolatzeko balio duten metodoak eta tresnak 
edukitzea. Glushkok eta McGrath-ek metodo bat sortu 
dute «Dokumentuen Inbentarioa» egiteko; Halvorson-ek 
eta Rach-ek, berriz, «Informazioaren Inbentarioa» sortu 
dute: bi-bietan, matrize edo sare formatu bat erabiltzen 
da informazio-baliabideen eta horiei lotutako ezaugarrien 
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zerrenda osatzeko. Inbentarioa egin ostean, informazioa 
ebaluatu behar da, erabiltzailearen eta informazioaren 
baldintzak aintzat hartuz. Horretarako, analisi xeheagoa 
egin behar izaten da normalean, baliabide fidagarriena 
edo berrerabilgarriena hautatze aldera, aukera bat baino 
gehiago dagoenean. Prozesu horri, normalean, edukiaren 
ikuskaritza esaten zaio, eta webean eskura egoten dira 
eginkizun hori antolatzeko tresnak edo txantiloiak. 

Baliabideak antolatzea: tidwell-ek diseinu-ereduen 
sorta bat proposatu du, zeina baliagarria baita input for-
mularioetarako, testuak zein grafikoak editatzeko, infor-
mazio-grafikoetarako, egutegietarako eta baliabideak 
antolatzen dituzten bestelako web aplikazioetarako. 
Morville-k eta Rosenfield-ek bi multzotan sailkatzen di-
tuzte diseinu-ereduak –«antolaketa-eskemak» eta «an-
tolaketa-egiturak»–, eta horrek azpimarratzen du ezen 
informazioaren arkitektura antolatzearen diziplinaren 
azpi-espezializazio bat dela. 

Baliabideak diseinatzea: Kalbach-ek nabigazio-elkarrera-
ginetarako diseinu-ereduak eta inplementazioa proposa-
tzen ditu. Resmini-k eta Rosati-k, bestalde, kanal fisikoak 
eta digitalak konektatzen dituzten arkitekturak eta infor-
mazio-arkitekturaren adibideak aipatzen dituzte. Marcot-
te-k hainbat teknika aurkezten ditu, erabiltzaileen interfazea 
hainbat gailuren tamainara eta gaitasunetara moldatzeko 
balio dutenak: web diseinu harkorra esaten zaio. 

Informazioaren arkitektoek tresna ugari baliatzen dituz-
te informazio- eta prozesu-ereduak islatzeko. Ohikoak 
dira, besteak beste, webguneen mapak (sitemap), lan
-fluxuaren eta datu-fluxuaren diagramak, eta orri-es-
kemen ereduak (wireframe). Iturri zehatzak dira Com-
municating Design (egilea: Brown) eta The Language of 
Content Strategy (egileak: abel eta Baillie).
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Erabiltzaileak edukiarekin eta interfazearen osagaiekin aurrez 
izan dituen esperientziak islatzen eta indartzen ditu disei-
nu-eredu orok, eta ezagutza horrek murriztu egiten du erabil-
tzaileak interfazearekin duen elkarreraginaren konplexutasun 
kognitiboa; ondorioz, erabiltzaileek ahalegin txikiagoa egin 
behar dute. 

Nolanahi ere, interfazearen diseinatzaileek etekina atera die-
zaiokete ezagutza horri, eta diseinu-ereduak baliatu modu ez 
hain onuragarri batean, erabiltzaileak manipulatzeko, horien 
portaera kontrolatzeko edo egiteko asmorik ez zuten ekintzak 
eginarazteko. Modu horretan erabiltzen diren ereduei Eredu 
ilunak esaten zaie maiz. 

eredu ilunak 

Webgune eta aplikazio batzuek Eredu ilunak erabiltzen 
dituzte: eredu horien bidez, erabiltzaileek diseinu-ere-
du onei buruz duten ezagutza ustiatzen da, erabiltzai-
leak ekintza jakin batzuk egitera edo ez egitera bultza-
tuz, beren interesen kaltetan. adibidez, webgune batek 
diseinu-eredu ezagunak erabil ditzake erabiltzaileek 
klik egin dezaten albiste-itxurako iragarki batean, izena 
eman dezaten jaso nahi ez duten posta-zerrenda ba-
tean, informazio pertsonala jakinaraz dezaten edo bal-
dintza eta arau garrantzitsuen berri izan ez dezaten, ta-
maina ñimiñoan idatzita daudelako edo ezohiko lekuan 
kokatu dituztelako. 

Darkpatterns.org webguneak eredu ilunak biltzen eta 
sailkatzen ditu. Hauek dira kategoria nagusiak: «iru-
zurra» (ekintza bat iradokitzea baina beste bat eragi-
tea), «amarruzko galderak» (aukera baten formulazio 
nahasgarria) eta «desbideraketa» (arreta gauza batean 
zentratzea, beste bati ez erreparatzeko). Interfaze batzuk 
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ahalegintzen dira erabiltzaileek software gehigarriak 
instalatu ditzaten, edo, instalazioak iraun bitartean, 
lehentasun gisa jar dezaten beren konpainiako produktu 
bat; halako interfazeen adibide ugari biltzen dira 
darkpatterns.org webgunean. Badira bestelako adibideak 
ere: merkataritza-gune batzuek aukera merkeenak 
ezkutatzen dituzte, kuota gehigarriak eransten dituzte 
erosketa-prozesuaren amaiera-amaieran edo kostuak 
zehaztasunez konparatzea oztopatzen dute. 

Halako praktikak kezkagarriak dira, eta gobernu ba-
tzuek arauak ezarri dituzte produktu digitalak erostean 
kontsumitzaileei eman beharreko informazioaren harira. 
Europako Batzordeak, 2014ko ekainean, Kontsumitzai-
leen Eskubideen Zuzentaraua argitaratu zuen, zeinean 
jarraibideak biltzen baitira, erabili behar ez liratekeen di-
seinu-erabakiei buruz –adibidez, erosketa eta ordainke-
ta gehigarriak baimentzea kontsumitzailearen oniritzirik 
gabe–. Zuzentarauan, are, eredu bat agertzen da, disei-
natzaileei laguntze aldera jarraibideekin bat egiten. 

Eredu ilunak orobat erabil daitezke baliabide fisikoekiko 
elkarreragin-jarduerak manipulatzeko. Gasolindegietan, 
hiruzpalau gasolina-mota daudenean, prezioaren ara-
bera antolatzen dira beti gasolina-hornigailuak: merkee-
na ezkerrean jartzen da; garestiena, berriz, eskuinean. 
Bada, gasolindegi batzuetan, erdian jartzen dute hor-
nigailu merkeena; horren ondorioz, bezeroa adi ez ba-
dabil eta ez baldin bada ohartzen gasolindegi horretan 
ez dela ohiko antolaketa eskaintzen, nahi baino gasolina 
garestiagoa erosiko du.
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antolaketa-sistema askok honako elkarreragin-jarduera hauek 
ahalbidetu behar dituzte: baliabideak aurkitzea, identifikatzea 
eta hautatzea. Zenbait sistematan, bi eratako baliabideak dau-
de, bai fisikoak bai digitalak; adibidez, liburu-denda batzuek, 
egoitza fisikoaz gainera, webgune bat dute, eta elkarreragin
-jarduera asko gauzatzen dira gailu batean baino gehiagotan 
barna. Kanalen uztarketa eta hainbat gailuren erabilera de-
la-eta, erabiltzaileek uste izango dute elkarreragin-jarduerak 
koherenteak izango direla testuinguru guztietan. Eredu kon-
tzeptual batetik abiatzen bagara eta edukia eta egitura be-
reizten baditugu aurkezpenetik –1.6 atalean aipatu bezala–, 
antolaketa-sistemek inplementazio-aukera gehiago izango 
dituzte, eta koherenteagoak izango dira teknologia-aniztasu-
naren eta aldaketen aurrean. 

Gainera, ereduen oinarria baliatzea funtsezkoa da informazioa 
bisualizatzeko aplikazioetan, zeinetan arau espazialen eta 
grafikoen bidez erakusten baitira datu-bilduma handietan iza-
ten diren egiturak eta harremanak, erabiltzaileek aztertzeko 
moduan erakutsi ere. Informazioa bisualizatzeko aplikazioek, 
datuak eraldatuz eta hautemateko errazak diren ezaugarriak 
emanez –kolorea, testura, trinkotasuna etab.–, testuetatik es-
kura lezaketena baino informazio gehiago lortzeko aukera 
ematen diote jendeari. 

Informazio-sistemen diseinatzaile batzuentzat, eredu kon-
tzeptuala, elkarreraginak «barrutik-kanpora» diseinatzeko ba-
lio duena, ez da hain garrantzitsua, eta nahiago izaten dute 
beste ikuspegi bat erabili, «kanpotik-barrura» doana, zeinak 
dena delako interfazearen kanpoko diseinua eta aurkezpen
-lerroari dagozkion bestelako erabakiak lehenesten baititu, 
elkarreragin-jarduerak errazak eta gozagarriak izan daitezen. 
Ikuspegi horri erabiltzailearen esperientziaren diseinua esaten 
zaio, eta informazioaren arkitekturako metodoak baliatzen 
ditu; hala ere, ikuspegi hori ez denez antolaketa-printzipio 
esplizituetatik abiatzen, metodo heuristikoagoak erabiltzen 
ditu, eta horren emaitzak ez dira hain aurreikusgarriak.  
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3.3.4 estAtistikA deskriBAtzAileen ArABerA 
AntolAtzeA

Bildumei edo datu-sortei buruzko estatistika deskribatzaileek 
labur-labur azaltzen dute kasuan kasuko bilduma edo sorta, 
eta gai dira identifikatzeko zein ezaugarri izango diren ego-
kienak antolaketa-printzipio gisa. Bilduma bati buruzko des-
kribapen estatistiko sinpleena tamainari dagokio: zenbat ba-
liabide edo iruzkin biltzen ditu? 

Estatistika deskribatzaileek baliabide-bilduma bat edo datu
-sorta bat laburbiltzen dute, bi neurketa-mota aintzat hartuta: 

- Joera nagusiaren neurketak: batez bestekoa, mediana eta 
modua. Deskribatutako zenbakietan agertzen den neurke-
ta-mailaren arabera zehaztuko da zer neurri den egokie-
na. (Neurriak eta neurketa-mailen kontzeptua 3.3.3 atalean 
azaldu ditugu –Baliabide digitalak antolatzea–). 

- Aldakortasunaren neurketak: ibiltartea (balore minimoaren 
eta maximoaren artean dagoen aldea) eta desbideraketa 
estandarra (balioek batez bestekoaren inguruan duten sa-
kabanatzearen neurketa). 

Baliabide baten ezaugarri guztiak deskriba daitezke deskriba-
pen estatistikoen bidez; hauxe da adibide sinpleena: ezaugarri 
hori edo horren balioren bat duten baliabide-kopurua deskri-
batu daiteke, hala nola zenbat aldiz agertzen den hitz zehatz 
bat dokumentu batean, edo liburu baten zenbat ale saldu diren. 
Baldin eta bilduma bati buruzko laburpen-estatistikak aldera-
tzen badituzu baliabideen balio indibidualekin, hobeto ulertuko 
duzu zer neurritan den baliabide hori tipikoa edo adierazgarria. 
adibidez, zure garaiera –1,84 metro– eta gizon helduen batez 
besteko garaiera –1,77 metro– alderatzen badituzu, 7 zentime-
troko aldea dagoela ohartuko zara, baina zer esan nahi du ho-
rrek? Informazio gehiago lortuko dugu baldin eta konparazio 
hori egiten badugu desbideraketa estandarra kontuan hartuz: 
7,6 zentimetro; horrek esan nahi du gizon helduen % 68k 1,69 
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metro eta 1,85 metro bitarte neurtzen dutela. Neurketak kanpai
-formako kurba ezagunean banatzen baldin badira batez bes-
tekoaren inguruan, desbideraketa estandarraren bidez erraza 
da balore estatistiko atipikoak identifikatzea. 

Neurketen sakabanaketa edozein delarik ere, erabilgarria izan 
daiteke estatistika deskribatzaileak baliatzea baliabideak edo 
behaketak kategoriatan edo kuantiletan sailkatzeko. Maiz era-
biltzen dira, esaterako, kuartilak (4 kategoria), dezilak (10) eta 
pertzentilak (100). 

Bestalde, baliabideak edo behaketak antolatze aldera, histogra-
ma batean bisualizatu daitezke, zeinean balioen sorta zatika-
tzen baita unitatetan, eta horien artean ibiltarte berdina jartzen. 
Balioak joera zentral baten inguruan aldatzen direnez, ibiltar-
teek ez dute behaketa-kopuru bera izaten. Estatistika deskriba-
tzaileek eta horiekin loturiko bisualizazioek aski aldaera erakus-
ten dituzte baliabideen elkarreragin eraginkorrenak bereizteko, 
horrenbestez, iradoki dezakete ea zer ezaugarri izango diren 
antolaketa-printzipio egokienak. adibidez, ziur aski ez da era-
bilgarria izango liburuak pisuaren arabera antolatzea, izan ere, 
ia liburu guztiek pisatzen baitute 22 eta 90 gramo bitarte; aitzi-
tik, liburuak bidaltzeko eta pisuaren arabera kobratzeko nego-
zio bat badaukazu, pisua garrantzitsua izango da, noski. 

3.3.4.1 dAtuAk ulertzeko AnAlisi esplorAtzAileA

aditu askok gomendatzen dutenez, datuen analistek, da-
tu-sortei teknika konputazional sofistikatuak ezarri aurretik, 
analisi esploratzaile pixka bat egin behar lukete, estatistika 
deskribatzaileak eta informazio-bisualizazio sinpleak balia-
tuz, datuak ulertze aldera. Giza ikusmenak azkar asko hau-
tematen ditu formak eta ereduak; horregatik, datuen atribu-
tuak eta beste baliabide-deskribapen batzuk aztertuz eta era 
grafikoan adieraziz gero, prozesu horrek iradoki dezake zer 
ezaugarri bihur daitezkeen antolaketa-printzipio erabilgarriak 
eta osoak. Gainera, datuen bisualizazioaren bidez, errazagoa 
da balio tipikoak eta atipikoak identifikatzea. analisi horietako 
batzuk datuen kalitatearen ebaluazioaren parte izan daitezke, 
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baliabideak hautatzeko fasean, baina ez baldin badira orduan 
egiten, antolaketa-prozesuaren parte izan behar lukete. 

Datu-sorta bateko eremuek edo atributuek ez badute infor-
maziorik biltzen datu-motei edo neurketa-unitateei buruz, da-
tu-sorta hori ez da oso erabilgarria izango, datuek ez baitute 
esangurarik. Datuetako batzuek izenak edo iruzkinak badituz-
te, baina den-denek ez, ez egin gehiegizko interpretaziorik 
deskribapen horien esanahian oinarrituta (Ikus 4.4 atala, Ba-
liabideak izendatzea). 

analisi esploratzaile apur bat egingo dugu, ulertze aldera da-
tu-sorta batek zer bil dezakeen eta nola erabil dezakegun. 
adibide honetan, osasunari dagokion ikerketa bateko erregis-
troen bilduma bat hartuko dugu, berrehun eta piko erregistro 
biltzen dituena: lehen zortzi erregistroak eta erregistro bakoi-
tzeko lehen bost datu-eremuak 3.2a marrazkian ikus daitezke. 

3.2 marrazkia. datu-sorta bat (adibidea)

Nor Sexua tenp adina Pisua … … … … …

1 1 36,4 32 61,2 … … … … …

2 0 36,4 19 53,5 … … … … …

3 0 36,4 23 58 … … … … …

4 1 37 34 63,5 … … … … …

5 1 36,9 52 73,5 … … … … …

6 1 37 60 72,6 … … … … …

7 0 36,8 36 67,1 … … … … …

8 0 36,8 38 70,3 … … … … …

… … … … … … … … … …

260 1 37,2 23 55,8 … … … … …
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«Nor» zutabeak datu numerikoak biltzen ditu, baina balio 
bakoitza osotasun ezberdin bat da, eta balioak elkarren al-
damenekoak dira. «Nor» etiketa horrek iradokitzen du ba-
liabide horren bidez identifikatzen direla osasun-ikerketa-
ko parte-hartzaileak. Beste koadro batzuk aztertu eta gero, 
ohartuko gara balio horiek gakoak direla, eta beste datu-sor-
ta batera garamatzatela, zeinean biltzen baitira baliabideen 
izenak. 

«Sexua» deritzon zutabea ere numerikoak da, baina bi balio 
bakarrik agertzen dira, 0 eta 1, eta datu-sorta osoa kontuan 
hartuta, maiztasun paretsuarekin agertzen dira gutxi gora-
behera. Badirudi atributu hau kategorikoa dela, edo datu 
boolear bat. Horrek zentzua dauka «Sexua» kategorizazioa-
ren barruan, eta seguru asko erabilgarria izango da datu-sorta 
ulertzeko. 

«tenp» deritzon zutabeak ehunka balio numeriko ezberdin 
biltzen ditu data-sorta osoan, 36tik 38,1ra bitarte, 37ko ba-
tez bestekoarekin. Balio horiek zentzua izango dute baldin 
eta «tenp» izendapenak zera adierazten badu: beste neurke-
tak egin zirenean, ikerketako parte-hartzaileak zuen gorputz
-tenperatura, mihiaren azpian neurtua eta Celsius gradutan 
emana. Mota horretako datuak erabilgarriak izaten dira his-
tograma moduan erakutsiz gero, sakabanaketaren eta forma-
ren zantzuak har daitezkeelako horrela; ikus 3.2b marrazkia, 
Tenperatura. 

histograma

Histograma da dimentsio bakarreko datuen bisualiza-
zioa sinpleena. Grafiko honek balioen sorta osoa hartzen 
du, neurri bereko ibiltarteen-sorta batean antolatzen 
ditu ardatz batean, eta, gero, beste ardatzean, ibiltarte 
bakoitzean dagoen balio-kopurua adierazten du. 
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«tenp» zutabeko balioek banaketa arrunta dute, kanpai-itxu-
rakoa, zeinean batez bestekoa eta desbideraketa estandarra 
deituriko estatistika deskribatzaile sinpleak eta erabilgarriak 
baliatzen baitira. Batez bestekoa banaketaren erdian dago, 
eta desbideraketa estandarrak kanpaiaren zabalera biltzen 
du. Datu-sorta honetan, datu-balioen sorta estuak iradokitzen 
digu atributu hori ez dela hain erabilgarria izango antolaketa
-printzipio gisa, ez baititu baliabideak bereizten modu nabar-
men batean. Nolanahi ere, lagina handiagoa balitz, baliteke 
tenperatu oso altuak edo oso baxuak egotea, gutxi batzuk, 
eta erabilgarria izan liteke balio atipiko «hipotermiko» edo 
«hipertermiko» horiek aztertzea. 

«adina» zutabeko datu-balioek 18tik 97ra bitarteko sorta bat 
osatzen dute, eta datu-sorta osoan zehar sakabanatuta daude: 
horra hor ikerketako parte-hartzaileen adina, urtetan neurtua. 
Sakabanaketa oso zabala eta laua denean, edo, kontrara, balio 
gehienak mutur batean edo bestean dituenean, batez besteko 
balioa ez da hain erabilgarria izango estatistika deskribatzaile 
gisa. Batez bestekoa baliatu ordez, hobe da mediana edo balio 
ertaina erabiltzea datuak laburbiltzeko: datu-sorta osoa kon-
tuan hartuta, «adina»ri dagokion balio ertaina 39 da. 
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ertaina vs. Batez bestekoa

Demagun taberna batean hamar lagun daudela, eta 
haietako bakoitzak 50.000 dolar irabazten dituela ur-
tean; halako batean, zinema-izar bat sartu da, zeinak 
25.000.000 dolar irabazten baititu urtean; kasu horre-
tan, tabernako kideen batez besteko diru-sarrera 2,3 mi-
lioi dolar izango da. Diru-sarrera ertaina, ordea, 50.000 
dolar izango da oraindik ere. 

The End of Average liburuak azaltzen du ezen aEBko ar-
madak, 1926tik aurrera, 1926ko pilotu baten batez besteko 
neurriaren arabera diseinatu zituela hegazkinetako aginte
-kabinak. 1950ean, ikertzaile batzuek lau milatik gora pilo-
tu neurtu zituzten, eta ohartu ziren ezein pilotuk ez zuela 
bat egiten batez besteko balioekin neurketa guztietan; on-
dorioz, aginte-kabinak diseinatzeko orduan aulki eta kon-
trol-gailu egokigarriak jartzea gomendatu zuten. 

3.2c marrazkia. Adina

50

40

30

20

10

0

Adina

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



146 Antolaketa-sistemetako jarduerak 

«Pisua» zutabean, gutxi-asko, 220 balio numeriko ezberdin bil-
tzen dira, 37,1etik 136,1era bitarte, eta sorta hori kontuan hartu-
ta, ondoriozta genezake balioak kilotan neurtu direla. Datuak 
ez daude modu uniformean sakabanatuta: gailur bat dago 
72,6ren inguruan eta beste bat 90,7ren inguruan; azkenik, gai-
lur txiki bat ageri da 136,1en inguruan. Forma bitxi hori 3.2d 
marrazkiko histograman ikus dezakezue. Halako histogramei 
multi-modalak esaten zaie, eta bi gailur izateak adierazten du 
neurketa honetan bi baliabide-mota nahastu direla: sakabana-
keta ezberdina dute, hain zuzen ere, gizonen eta emakumeen 
pisuek. Horrenbestez, erabilgarria izan liteke «Sexua» katego-
ria erabiltzea bi biztanleria horiek banatzeko: 3.2e marrazkiak, 
hain justu ere, erakusten du askoz jakingarriagoa dela, antola-
keta-printzipio gisa, gizonen eta emakumeen biztanleria ba-
natzea, ezen ez uztartzea, pisuari dagokionean behintzat.  

Eta zer adierazten du 136ren inguruan agertzen den gailur 
bitxiak? Sortaren amaieran gisa horretako anomalian daude-
nean, horrek zera islatzen du orokorrean: datuak sortzeko gai-
lu edo sistemak mugaren bat daukala. 
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3.3.4.2 AkAtsAk etA iruzurrAk AurkitzeA dAtuetAn 

teknika ugari daude datu-itemak eta datu-sortak ebaluatze-
ko, ziurtatze aldera ez direla aldatu edo usteldu transmisioan, 
biltegiratzean edo kopiatzeko prozesuan. Besteak beste, ba-
dira paritate bitak, kontrol-kodeak (check digit), egiaztapen
-baturak (checksum) eta hash funtzioko kriptografiak. Guz-
tien oinarrian bada uste bat: kalkulu zehatz bat eginez gero, 
horren emaitza bat etorriko dela aurrez gordetako balio ba-
tekin, betiere jatorrizko datuak aldatu ez baldin badira. Hona 
hemen akatsak aurkitzeko oinarrizko teknika bat: datu ezber-
dinak edo anomaloak bilatzea, espero izandako sorta edo ka-
tegoriekin bat ez datozenak. 

Batzuetan, gerta liteke norbaitek datuak aldatu izana bera-
riaz, ustelkeria egiteko, dirua zuritzeko edo beste delituren 
bat gauzatzeko; hala baldin bada, erronka interesgarriak aza-
leratzen dira. Gisa honetako egoeretan, datuak manipulatu 
edo faltsutu dituen pertsona ahaleginduko da datuek itxura 
normala edo ohikoa izan dezaten. 

Kontulari eta estatistika-egile forentseek, halako gatazketan, 
teknika ugari erabiltzen dituzte balizko iruzurrak topatzeko 
datuetan. teknika batzuk oso sinpleak dira: 

-  Baldin eta gastuen ordainketa batek bat egiten badu gehie-
nez baimendutako balio batekin, bilatu balio zehatz hori du-
ten datu-itemak.  

-  atalase bat gainditzen duen balioren batek arreta pizten 
badu, eta tentuz aztertu behar bada, bilatu beste datu-item 
batzuk, atalasearen justu azpitik daudenak.  

-  Fakturak edo erreklamazioak ordainagiri bidez ordaintzen 
baldin badira, eta horren ale bat bakarrik ikuskatzen bada, 
bilatu kopia duplikatuak. 
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-  Kategoria bat hartu (esaterako, hornitzaileen itemen truke 
ordaindu den unitate-prezioa), eta bertako erosketen balio 
maximoaren eta minimoaren arteko ratioa kalkulatu; itemen 
batean ratio handia ateratzen bada, baliteke iruzurra gertatu 
izana, eta hornitzaileak diru pixka bat «itzuli» izana erosleari. 

transakzioen ratioa oso altua denez, eta iruzurra egiteko proba-
bilitatea, berriz, erlatiboki txikia, kreditu-txartelen iruzurra ikas-
kuntza automatikoko algoritmoen bidez atzematen da. Sailka-
tzaileari transakzio onak eta txarrak erakusten zaizkio, zenbait 
ezaugarri baliatuz –hala nola batez besteko kopurua, maiztasuna 
eta kokapena–, eta, horren bidez, «datu-portaera» ereduzko bat 
esleitzen zaio kreditu-txartel baten jabe den pertsona bakoitza-
ri: ondorioz, azkar zehaztu daiteke ea zenbateko probabilitatea 
dagoen transakzio bat iruzurra izateko. (Halako sailkapen kon-
putazionalei buruzko informazio gehiago 7. kapituluan: Katego-
rizazioa: Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea).

3.3.5 BAliABideAk ezAugArri ugAriren ArABerA 
AntolAtzeA

antolaketa taxutzeko garaian, eragina izan dezakete baliabi-
deen ezaugarri askotarikoek, antolaketa egin nahi duen per-
tsonak eta antolaketaren ingurune sozial eta teknologikoak. 
adibidez, etxeko sukaldea antolatzean, eragina izango dute ar-
mairuen, tiraderen eta gainazalen diseinuak, sarrien prestatzen 
duzun janariak eta sukaldean aritzeko dituzun trebeziek, izan 
ere, horren arabera zehaztuko baita zenbat sukaldaritza-liburu 
dituzun, zer sukaldaritza-tresna eta -gailu dauzkazun eta nola 
erabiltzen dituzun, eta zer tamainako eta formako paketeak 
gordetzen dituzun despentsan zein hozkailuan. are, zure altue-
rak ere zerikusia izango du sukaldearen antolaketarekin. 

antolaketa egiteko orduan, ezaugarri ugari aintzat hartzen ba-
dituzu ordena finko batean, hierarkia logiko bat osatuko duzu. 
Baliabideen goi-mailako kategoriak sortzeko, oinarritzat hartzen 
dira lehenik ebaluatu diren ezaugarriak; ondoren, kategoria ba-
koitza zatitzen da, azpi-kategoriak osatuz, beste ezaugarri ba-
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tzuen arabera, harik eta baliabide bakoitza kategoria bakarrean 
sailka daitekeen arte. Unibertsitate-irakasle batek, esaterako, sis-
tema hierarkiko baten arabera antolatuko ditu bere ordenagai-
luko baliabide digitalak: lehen mailan, dokumentu pertsonalak 
eta laneko dokumentuak bereiziko ditu; ondoren, irakaskuntzari 
eta ikerketari dagozkion kategorietan zatituko dira laneko doku-
mentuak; irakaskuntzakoak, urteka azpi-sailkatuko dira, eta ur-
teak, berriz, eskolei dagozkien azpi-kategoriatan banatuko dira. 

Baliabide fisikoei dagokienez, premiazko pauso bat izaten da 
kategoriak eta kokapen fisikoak lotzea; adibidez, «sukaldeko 
tresnak» kategoriako baliabideak, beharbada, lan-eremutik 
gertu dagoen tiraderetan antolatuko dira, eta «zilarreria» ka-
tegoriakoak, berriz, modu zehatzagoan antolatuko dira, laba-
nak, sardexkak eta koilarak banatuz. 

antolaketa hierarkikoaz gainera, beste antolaketa-modu bat 
erabiltzen da sarri antolaketa-sistema digitaletan: alderdien ara-
berako sailkapena. Sailkapen horretan, baliabideen ezaugarriak 
edozein ordenatan ebaluatu daitezke. adibidez, ardo bat hau-
tatu nahi baduzu wine.com dendako katalogoan, hainbat ezau-
garriren arabera egin dezakezu bilaketa, hala nola mahats-mo-
taren, kostuaren edo jatorri-eskualdearen arabera, eta, alderdi 
horiek edozein ordenatan aztertu ditzakezu. Baliteke hiru per-
tsonak ardo berdina hautatzea –Kendall Jackson ardoa, Kalifor-
niako Chardonnay prezio ertaineko bat–, baina batek prezioaren 
arabera aurkituko zuen, beste batek mahats-motaren arabera, 
eta azkenak, berriz, eskualdearen arabera. Halako-elkarreragine-
tan, hierarkia logiko ezberdin bat sortzen da ezaugarrien uztar-
keta bakoitzean; horrenbestez, erabiltzaile bakoitzak ardo-sorta 
ezberdin batetik hautatuko du, azkenean, berea. 

Alderdien araberako sailkapenari esker, deskribapen-baliabideen 
bildumak behin eta berriro berrantolatu daitezke, alderdi deskri-
batzaileetan dauden ezaugarrien konbinazioak adina kategoria 
sortuz, erabiltzailearen lehentasun edo ikuspuntuaren arabera. 
Prozesu hori bideragarria da, jakina, ez direlako baliabide fisi-
koak berak berrantolatzen, ezpada horien deskribapen digitalak. 
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8. kapituluan –Sailkapena: Baliabideak kategorien arabera ba-
natzea– xehetasun handiagoz azalduko ditugu sailkapen hie-
rarkikoa zein alderdien araberakoa gauzatzeko printzipioak 
eta metodoak. 

3.4 BAliABideetAn oinArrituriko

elkArrerAginAk diseinAtzeA 

Baliabide-bilduma bat berariaz deskribatzen eta antolatzen 
denean, eta, ondorioz, baliabide-bilduma hori antolaketa-sis-
tema bihurtzen denean, elkarreragin batzuk ahalbidetzen dira, 
eta, hain zuzen ere, elkarreragin horiexetan zentratu behar 
dugu. Baliabide fisikoen kasuan, erraza da bi elkarreragin-mota 
hauek bereiztea: batetik, deskribapen- eta antolaketa-jardue-
ra berariazkoen ondorioz antolaketa-sistemari esleitu zaizkion 
eta zuzenean ahalbidetzen dituen elkarreraginak, eta, bestetik, 
baliabideak eskuratu eta gero gauzatu daitezkeen elkarreragi-
nak. adibidez, liburutegian liburu bat maileguan hartu eta gero, 
hura irakurri, itzuli, laburbildu edo beste moduren batean erabil 
dezakezu; hala ere, elkarreragin horietako bat bera ere ez litza-
teke hartuko liburutegiari esleitu zaion liburuaren ahalmen mo-
duan. Baliabide fisiko batzuk–adibidez, «giza baliabideak» eta 
objektu «adimentsuak», sentsoreak eta bestelako gaitasunak 
dituztenak– gai dira elkarreragin-jarduerak abiatzeko, baina 
baliabide fisiko gehienak pasiboak dira. Baliabideen agentziari 
buruzko ideia hori 4.2.3 atalean aztertuko dugu. 

Kontrara, baliabide digitalak biltzen dituzten antolaketa-sis-
temetan, baliabideen eta elkarreragin-jardueren arteko muga 
logikoa lausoagoa da, sarritan ez baita agerikoa izaten zer 
egin dezakezun baliabide digital batekin eta zer ez. are gehia-
go, baliabide fisikoei dagokienez mugatik kanpo dauden elka-
rreragin-jardueretako batzuk mugaren barnean egon daitezke 
baliabide digitalen kasuan. adibidez, liburu fisiko bat mailega-
tzen duzunean liburutegian, eta hori itzultzen hasten bazara, 
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liburua ez da liburutegian egongo itzulpenaren momentuan. 
aitzitik, Google Books liburutegiko liburu digital bat irakur-
tzen hasten zaranean, liburuak bertan jarraitzen du, eta itzul-
pen-zerbitzua bera liburutegiaren «barruan» gertatzen da. 

Baliabideekin egiten diren elkarreragin-jardueren diseinuari da-
gokionez, badira beste kontu aipagarri batzuk: kontuan hartu 
behar da, batetik, ea erabiltzaileek sarbide zuzena duten balia-
bideetara, ala bitartekariren baten bidez egiten duten, eta, bes-
tetik, ea elkarreragin-jarduerak baliabideekin berekin gauzatzen 
dituzten, ala baliabideen kopiekin edo deskribapenekin. Esatera-
ko, erabiltzaileek sarbide zuzena dute bilduma bateko baliabide 
originaletara bi kasu hauetan: bila ibiltzen direnean liburutegi-
ko apaletan barna edo museoko galerietan zehar paseatzen di-
renean. aldiz, zeharkako sarbidea izango dute katalogoak edo 
bilaketa-sistemak baliatzen dituztenean. Erraza baita baliabide 
digitalak erreproduzitzea, zaila suerta daiteke baliabide origina-
la eta horren kopia bereiztea; ondorioz, egiazkotasunari buruzko 
galderak sortzen dira (4.5.3 atalean aztertuko ditugu). 

3.4.1 potentziAltAsunA etA AhAlmenA

Potentzialtasuna (Affordance) deritzon kontzeptuak –J. J. 
Gibson-ek sortu zuen, eta Donald Norman-ek zabaldu eta 
ezagutarazi– zera adierazten du: baliabide fisikoek eta horien 
inguruneek berezko gaitasun batzuk dituztela, martxan jar 
daitezkeenak, eta horiek baldintzatzen dutela, kasuan kasuko 
agentearen ahalmenekin eta gaitasun kognitiboarekin batera, 
zer egin daitekeen baliabidearekin. 

ahalmenak eta gaitasun kognitiboak aintzat hartzen baitira, po-
tentzialtasunaren definizioan kontuan hartzen dira irisgarrita-
sunaren inguruko hausnarketak. Baliabide bat irisgarria izango 
da baldin eta elkarreragin-jarduerak gauzatzeko modua ematen 
badu bakarrik; bestalde, baliabideekiko elkarreragin-jarduera 
batzuk diseinatzen badira, baina pertsona batzuk ezgai badira 
jarduera horiek gauzatzeko, diseinua ez da eraginkorra izango. 
testu bat ikusteko gai ez den pertsonak ezin du testu hori ira-
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kurri, edo gurpil-aulki batean doazen pertsonek ezin dute liburu 
bat hautatu liburutegiko apal altu batetik. Gai hori –nola deskri-
batu eta eraldatu baliabideak irisgarritasuna bermatzeko– xehe-
tasun handiagoz landuko dugu 3.4.2.3 atalean: Irisgarritasuna. 

Baliabide fisikoak antolatu behar dituzuenean eta, horretara-
ko, kaxak, edukiontziak, armairuak edo apalak erabili behar di-
tuzuenean, erraz atzematekoak dira irisgarritasunari eta era-
bilerari lotutako potentzialtasunak eta inplikazioak. Neurri eta 
pisu jakin bateko baliabideak hartu egin daitezke, eta beste 
norabait eraman. liburu-apalategiaren azpialdean dauden li-
buruak erraz eskura daitezke; zaila da, ordea, lurretik 3 metro-
ra gordeta dauden horietara iristea. 

Baliabide fisikoen antolaketa-sistemak azter ditzakegu, be-
rekin dakartzaten potentzialtasunak eta balizko elkarreragin
-jarduerak identifikatzeko. Baliabide fisikoen mota jakin bat 
antolatzeko sistema ezberdinek zer potentzialtasun eta elka-
rreraginerako gaitasun orokor eskaintzen duten alderatu deza-
kegu, eta sarritan horixe egiten dugu, pentsatu gabe. Objektu 
fisikoak edo formatu fisikoan dauden informazio-baliabideak 
antolatzen ari garenean, nahitaez hartu behar da kontuan bi 
faktore hauen arteko konpentsazioa: zenbateko ahalegina es-
katzen duen baliabideen bilduma bat antolatzeak eta zenba-
teko ahalegina eskatzen duen baliabide horiek aurkitzeak eta 
erabiltzeak. azkar asko ohartuko gara ezen biribilkitan gorde-
tako informazioak ez duela ahalbidetzen liburuetan dagoen 
ausazko irisgarritasun-gaitasuna. 

Baliabide fisiko estatikoen bildumekin dihardugunean –libu-
ruen edo oinetakoen bildumekin, kasu–, normalean erraza 
izaten da balizko elkarreragin-jarduerak hautematea eta uler-
tzea; nolanahi ere, halako bildumetatik urrundu ahala, zailagoa 
suertatzen da, antolaketa-sistemen gaitasunak konparatzeko 
orduan, zer eta nola neurtu behar den erabakitzea. Ordena-
gailuei, informazio-sistemei eta, oro har, baliabide digitalei da-
gokienean, potentzialtasunen eta gaitasunen inguruko eraba-
kiak ez dira hain agerikoak. 
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Hasteko, baliteke guk potentzialtasun bat hautematea, baina 
potentzialtasun horrek loturarik ez izatea ezein elkarreragin
-jarduera erabilgarrirekin. Donald Normanek txiste bat kontatu 
ohi zuen horren harira: ordenagailu-pantaila guztiek, gugandik 
aski gertu badaude, ukitzearen potentzialtasuna eskaintzen 
dute, baina gailuak ez badu ahalmenik ukimenaren arabera 
erreakzionatzeko, pantailak garbitzeko produktuen saltzaileek 
bakarrik aterako dute etekinik potentzialtasun horretatik. 

Bigarrenik, baliabide digitalek ahalbidetzen dituzten elkarre-
ragin-jarduera gehienak ez dira begien bistakoak. Ez duzu ja-
kingo zer diren izenagatik bakarrik, baina baliteke, iraganeko 
esperientziari esker, «.doc» eta «.pdf» artxiboekin zer elkarre-
ragin-jarduera gauza daitezkeen ezagutzea. aldiz, ziur aski ez 
dakizu zer elkarreragin-jarduera ahalbidetzen dituzten «.xpi» 
eta «.mobi» artxiboek. 

Behin topatu duzunean baliabide digitalen eta informazio-sis-
temen gaitasuna zein den, ebaluatu egin dezakezu, funtzio
-kopuruaren, zerbitzu-kopuruaren edo aplikazio-programaren 
interfaze-kopuruaren arabera. Dena dela, neurketa guztiz lan-
dugabe horretan ez dira aintzat hartzen elkarreragin-jarduera 
zehatzen gaitasuna edo orokortasuna. adibidez, baliteke bi 
antolaketa-sistemak bilaketa-funtzioa ahalbidetzea, baina ez-
berdintasunak izan ditzakete beste hainbat arlotan – hala nola 
zer eragile baimentzen dituzten; zein den edukiaren aurre
-prozesamenduaren sofistikazioa, index terminoak sortzeko 
xedez; edo zenbateraino den erabilerraza–, eta faktore horien 
poderioz alde izugarriak izan ditzakete ahalmenari, zehazta-
sunari eta eraginkortasunari dagokionez. 

Baliabide dinamikoak edo bizidunak antolatzeko sistemetan, 
gaitasun funtzionalaren antzeko neurketa bat erabil daiteke: 
jarreren errepertorioa, hots, abiatu daitezkeen jarduera ezber-
dinen edo jarduera-sorten kopurua. 

Ez genuke ondorioztatu behar elkarreragin-jardueren mota 
gehiago ahalbidetzen dituzten sistemak hobeak direnik edo gai-
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tasun handiagoa dutenik; aitzitik, zera hartu behar da kontuan: 
zenbateko balioa sortzen edo eragiten den elkarreragin-jardue-
ra bakoitzean. Zure smartphonea josita badago inoiz erabiltzen 
ez dituzun ezaugarriz eta aplikazioz, telefonoak elkarreragin-jar-
duera mordoxka bat ahalbidetuko ditu, bai, baina gehienek ez 
dute baliorik gehituko. Sentsore bidez pertsona bat hurbiltzen 
ari dela hautematen eta automatikoki irekitzen diren ateek ez 
dute eskulekurik behar, ez eta elkarreragin-jarduera espliziturik 
ere. antolaketa-sistemek informazio biltegiratua erabil dezakete, 
erabiltzaileen zaletasunei edo iraganeko elkarreragin-jarduerei 
buruzkoa, erabiltzaileen premiak aurreikusteko edo gomendioak 
pertsonalizatzeko. Ondorioz, elkarreragin-jarduerekin ordezka-
tzen da informazioa, elkarreragin-jarduera batzuek beharrez-
koak izateari utz diezaioten edo sinpleagoak bihur daitezen. 

3.4.2 elkArrerAgin-jArduerAk etA BAlioAren sorrerA

Baliabideekin egiten diren elkarreragin-jarduerak bereizteko 
modu erabilgarri bat da kontuan hartzea nola sortzen duten 
balioa, apte-k eta Mason-ek sortutako sailkapen baten arabe-
ra. Biek azpimarratu zutenez, elkarreragin-jarduerak ezberdi-
nak dira beren intentsitate orokorrari dagokionez, baina, ho-
rrez gainera, orobat da ezberdina, bai kopuru erlatiboari bai 
absolutuari dagokionez, elkarreragin-jarduerak gauzatzeko 
zenbateko maneiu fisikoa behar den, zenbateko kontaktu in-
terpertsonala edo enpatikoa behar den, eta zenbateko ma-
neiu sinbolikoa edo informazio-trukea behar den. 

are gehiago, aptek eta Masonek onartu zuten diseinuko para-
metro gisa kudea zitezkeela balioa sortzeko hiru jarduera-mota 
horien proportzioak, batez ere zeharo bereiz badaitezke infor-
mazioa berreskuratzean edo informatizatzean sortzen den ba-
lioa eta ekintza fisikoen edo aurrez aurreko topaketetan sortzen 
den balioa. Balio-sorreraren konfigurazio horrek bidea ematen 
dio auto-zerbitzu automatizatuari –zeinean teknologiak ordez-
katzen baitu zerbitzuak hornitzen zituen pertsona– eta azpikon-
tratazioari –zeinean zerbitzuak hornitzen dituen pertsona eta 
zerbitzuen erabiltzailea ez baitaude ez leku ez denbora berean–. 
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3.4.2.1 BAlioA sortzeA, BAliABide fisikoei dAgokieneAn 

Baliabide fisikoen bildumekin elkarreraginean jardutean, jardue-
ra-mota intrintseko bat izan ohi da baliabideen maneiu fisikoa. 
Batzuetan, beharrezkoa izaten da baliabidea modu jakin batean 
erabiltzea, edo baita ulertzea ere, elkarreraginean jardun ahal iza-
teko; sarritan, gainera, baliabidearekin elkarreraginean jarduteko 
esperientzia asegarria edo entretenigarria izaten da, eta xede bat 
bihurtzen da bere horretan. Jendea maiz joaten da museoetara, 
galerietara, zooetara, animalien parke berezietara eta baliabide fi-
sikoak biltzen dituzten bestelako instituzio batzuetara, hain zuzen 
ere estimatu egiten dutelako halako antolaketa-sistemetan ahal-
bidetzen den elkarreragin zuzena, hautamenezkoa eta bestelako 
bitartekaritzak gabea. 

Formatu fisikoan gordetako informazio-baliabideekin elkarreragi-
nean jarduteko, hala nola liburutegietako liburu fisikoekin aritzeko, 
baliteke beharrezkoa izatea maneiu fisikoa eta pertsonen arteko 
kontaktua. 

Hala ere, jende gehienarentzat, liburutegi batekin elkarreraginean 
jarduteko xede nagusia hauxe da: liburutegiko baliabideetan gor-
detzen den informaziora iristea. Jende askok nahiago du doku-
mentu edo liburu digitaletara jotzea, baliabide fisiko originalera 
baino, baliabide digitalekin jarduteko ez dagoelako bigarren mai-
lako elkarreragin-jarduera fisikorik egin beharrik, ez eta beste per-
tsona batzuekin kontaktuan aritu beharrik ere. Gainera, ezagutzen 
ditugun itemen bila jotzen dugu sarritan liburutegira, eta hori aise 
asko ahalbidetzen du bilaketa digitalak. 

antolaketa-sistema batzuetan, robot-gailuek, prozesu konputa-
zionalek edo bestelako entitateek, giza agenterik gabe eta modu 
autonomoan jarduteko gai direnek, gauzatzen dituzte elkarrera-
gin-jarduerak baliabide fisikoekin. Roboten eraginkortasuna izu-
garri hazi da materialen kudeaketan, biltegietan «hautatzen eta 
paketatzen», bulego barruko posta igortzen eta beste hainbat 
arlotan, zeinetan, lehenago, giza agenteak jarduten baitziren ba-
liabide fisikoak kokatzen, berreskuratzen eta bidaltzen. «liburu-
tegi-robotek», liburuak aurkitzeko edo liburuak apaletik hartzeko 
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ahalmena dutenek, apalategi arruntetan bil daitezkeenak baino 
zazpi aldiz liburu gehiago kudeatu ditzakete. 

3.4.2.2 BAlioA sortzeA, BAliABide digitAlei dAgokieneAn

Baliabide digitalekin jardutean, ez dago maneiu fisikoaren ez per-
tsonen arteko kontaktuaren premiarik; elkarreraginaren funtsa, 
aitzitik, informazio-trukea edo baliabidean bildutako informazioa-
ren maneiu sinbolikoa da. Bestela esanda, jendearekin edo balia-
bide fisikoekin lotuta dauden elkarreragin-jarduerak ordezkatzen 
dira, baliabide sinbolikoen bidez, eta, horrela, antolaketa-sistemek 
kostuak murrizten dituzte, erabiltzaileen asetasunari kalte egin 
gabe. Hori dela-eta, negozio askok beren prozesu informatikoak 
automatizatu dituzte, auto-zerbitzurako teknologiekin. 

Era berean, webeko bilatzaileek ezabatu egin dute liburutegira 
joateko egin behar den ahalegin fisikoa, eta erabiltzaileek modua 
dute baliabide digitalak errazki irisgarriak kontsultatzeko. Bilatzai-
leak zerrenda bat itzultzen dizu, baliabideen orrialdeei dagozkien 
izenburuekin, eta horietara zuzenean sar zaitezke beste klik bate-
kin; horrenbestez, ez da ahalegin handirik egin behar bilaketaren 
emaitzetatik baliabide primariora heltzeko. 

Museoek gogotik ekin diote beren bildumak irisgarri jartzeari 
webean. Museoetara joaten diren bisitari gehienek nahiago dute 
margolanak, eskulturak edo bestelako artefaktu fisikoak zuze-
nean ikustea, irudi digital bat behatzea baino; hala ere, webean 
jarri ezean, ez dago artefaktu batzuk ikusteko modurik. Museo-bil-
duma gehienak puskaz handiagoak dira obra erakusteko dagoen 
espazioa baino; hortaz, webak ahalbidetzen du osterantzean ez-
kutuan geratuko liratekeen piezak irisgarri jartzea. 

Negozio batek bere informazio-baliabideak sortzen baditu edo 
horien jabe baldin bada, etekina atera diezaieke formatu digitalek 
ahalbidetzen dituzten elkarreragin-jarduera hobetuei. liburute-
gietan, halere, copyright-eskubideak oztopo izaten dira digitaliza-
zioa garatzeko, lege-kontuak tarteko, eta, halaber, digitalizazioak 
ahalbidetzen duen copyright-betearazpena ez delako posible ba-
liabide fisikoei dagokienean. 
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liburutegi-robota

Liburutegi-robot automatizatu bat, San Frantziskoko Es-
tatu Unibertsitatean

Liburutegi-robot automatizatuak –Dematic Taldeak insta-
latzen du– horrela gordetzen ditu liburuak: bost korrido-
re luze dauzka, metalezko apal oso-oso garaiekin –hiru 
solairuko eraikin bat bezain garaiak–; apaletan, edukion-
tziak daude, liburuz beteak denak. Liburutegien sailkapen 
eskema erabili ordez, tamainaren arabera gordetzen dira 
liburuak metalezko edukiontzi sakonetan –30 cm–, zei-
nean ehun bat liburu sartzen baitira, gutxi gorabehera. 
Online katalogo batean liburu bat bilatuz gero, sistemak 
egiaztatzen du ea zer edukiontzitan gorde zen liburua 
azkenekoz, eta, ondoren, robota bideratzen du, liburua 
ekar dezan edukiontzitik maileguen mahaira. Giza libu-
ruzainek, orduan, eskatutako liburua hartzen dute, eta 
kodea eskaneatzen, zeinak eskatzaileari adierazten baitio 
liburua jaso dezakeela. Liburu gordetzeko, berriz, liburu-
zainak barra-kodea eskaneatzen du, eta tokia daukan eta 
gertuen dagoen edukiontzian gordetzen da.

(Argazkia: Scott Abel. Baimenarekin erabilia)
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3.4.2.3 irisgArritAsunA

Desgaitasuna duten pertsonei buruzko Nazio Batuen Konben-
tzioak oinarrizko giza eskubidetzat jotzen du informazio- eta 
komunikazio-teknologien irisgarritasuna. Gainera, irisgarrita-
suna onuragarria da negozioen ikuspuntutik ere: hainbat iker-
ketak erakusten dutenez, webgune irisgarriak sarriago erabil-
tzen dira, mantentzeko errazagoak dira eta emaitza hobeak 
ematen dituzte bilaketetan. 

Baliabideak irisgarri bihurtzeko teknika askok baliabidea bera 
edo horren deskribapena eraldatzen dute, eta beste forma 
bat ematen diote, baliabidearen forma originala hautemateko 
edo horrekin elkarreraginean jarduteko gai ez ziren pertso-
nei horretarako aukera emanez. Sistema operatibo ohikoenek 
irisgarritasuna bermatzeko ezaugarri orokor batzuk dituzte, 
hala nola ozen irakurtzea; mintzamena identifikatzea; testua 
handitzea; kurtsoaren tamaina handitzea; gauzak argi-distire-
kin nabarmentzea, eta ez soinuekin; argien bidez adieraztea 
teklatuko lasterbideak, hautaketari eta nabigazioari dagozkio-
nak; eta Braille hizkuntza pantailan agerrarazten duten gailue-
tara konektatzea. Google translate-k hizkuntza batetik beste-
ra itzultzen ditu testuak, eta, jende askok gutxi gorabeherako 
zirriborroak sortzeko baliatzen du tresna hori; ondoren, giza 
itzultzaile batek bukatuko du lana. 

Badira beste teknika batzuk, orokorrak eta automatikoak ez di-
renak; halakoen kasuan, autoreek edo diseinatzaileek ahalegin 
bat egin behar dute, informazioa irisgarri bihurtzeko. Webgu-
neak irisgarriagoak izaten dira baldin eta irudiek edo bestela-
ko eduki-mota ez-testualek izenburu, “oin-ohar” edo bestelako 
testu argigarriren bat badaukate, zeri buruzkoak diren azaltzen 
dutenak. Funtsezkoa da nabigazioaren kontrolerako elemen-
tuak eta elkarreraginerako trepetak modu koherentean koka-
tzea eta itxuratzea; adibidez, salmenta-gune batean, «Erosketa
-saskia» beti egoten da orrialdearen goialdean, eskuinean. 

autoreek zehaztapen semantikoak eta estrukturalak eransten 
badizkiote testuari eta formatuaren bidez bereizten badituz-



160 Antolaketa-sistemetako jarduerak 

te zehaztapen horiek eta aurkezpenari dagozkion jarraibideak, 
orrialdeen eskemak eta laburpenak sor daitezke, nabigazioa ho-
betzeko, eta bilaketa are doiagoak egin daitezke, atal jakin ba-
tzuetan edo eduki-mota batzuetan bakarrik bilatuz. Iturri-for-
matuaren «Informazio IQ»-a handitu ahala, gauza gehiago egin 
daitezke informazioa irisgarriagoa izan dadin (Ikus 4.2.2 atala –
Baliabideen formatua– eta 4.3 marrazkia –Informazio IQa–). 

Smithsonian museoak, zeina Washington D.C-.n baitago 
(aEB), bisitari guztiei eskatzen die bildumako 137 milioi ob-
jektuei buruzko deskribapenak egiteko, audio bidez, beren 
mugikorretan; gero, jende guztiaren eskura jartzen dituz-
te deskribapen horiek. Erakusketak irisgarriago bihurtzeko 
ahaleginaren adibide xume bat baino ez da hori. D-Scripti-
ve izeneko enpresa baten bitartez, jende itsuak aukera dauka 
Broadwayko emanaldiez gehiago gozatzeko: enpresa horrek 
ehunka audio-deskribapen grabatzen ditu, aktoreen dialo-
goekin sinkronizaturik. 

ahozko adierazpenak testuan jartzeari –denentzat irisga-
rriak izan daitezen eta bilaketak egiteko aukera eskain deza-
ten– transkribaketa esaten zaio. Zenbaitetan transkribaketak 
beharrezkoak dira irisgarritasun-irizpideak betetzeko, baina 
sarritan edukia antolatzeko bakarrik egiten dira: adibidez, gi-
doi bat sortzen da, irratiko zein telebistako elkarrizketa eta 
piezetan agertzen diren ahotsak bereizteko. 

Ordenagailuak gai dira testuen transkribaketak irakurtze-
ko –ez ordea audio eta bideo artxiboak–, horregatik, testuen 
transkribaketak gehituz gero, bilatzaileek ahalmena izango 
dute audioak eta bideoak indexatzeko, lehen ezinezkoak ziren 
eretan. Pop Up archive enpresak –audio-bilaketen enpresa 
bat da, eta Kaliforniako Oakland hirian dago– ahozko adie-
razpenak testu bihurtzeko softwareak baliatzen ditu, bereziki 
albisteetan eta ahozko jardunean zentratuz, hartara bilaketak 
ahalbidetzeko irratiko, podcastetako eta bestelako artxiboe-
tako audioetan. transkribaketak guztiz balekoak izaten dira 
bilatzaileentzat, nahiz eta akats gutxi batzuk izan, hala ere, 
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jendeak espero izaten du transkribaketak guztiz perfektuak 
izatea, eta hori erronka bat da audioetan bilaketak egiteari 
dagokionez. 

Baldin eta adierazpenak norberak ulertzen ez duen hizkuntza 
batean egin badira, itzulpena behar da. agian, nazioarteko he-
galdi batean joango zinen inoiz, eta, film bat ikustean, hainbat 
hizkuntzatako azpitituluak izango zenituen aukeran. atzerriko 
filmetarako azpitituluak sortzea zeregin asinkronikoa da, eta 
puskaz errazagoa da aldi berean itzultzea baino; hori dela-eta, 
hitzaldietarako edo bestelako egoera sinkronikoetarako itzul-
tzaileen premia handia dago oraindik, bai eta ahozko adieraz-
penak zeinu-hizkuntzara itzultzen dituzten interpreteena ere. 

3.4.3 helmenAri dAgozkion ArAuAk 

Baliteke bilduma bateko baliabide edo erabiltzaile-kategoria 
guztiek elkarreragin- edo helmen-maila berdinak ez izatea. 
adibidez, badira liburutegi-bilduma guztiz publikoak, erabile-
ra mugatua dutenak zein erabat pribatuak direnak. 

Helburu komertzialak eta lehiakorrak dituztenez, negozioen 
arloko antolaketa-sistemek muga xeheagoak ezarriko dituzte 
jendeari sartzen uzteko garaian, eta erabiltzaileak bereiziko 
dituzte, kontuan hartuta zer zeregin duten eta nolako elkarre-
ragin-jarduerak gauzatzen dituzten baliabideekin. 

antolaketa-sistema diseinatu eta inplementatu duen pertso-
nak antolaketa-sistema erabiltzen duenean, egoera aipaga-
rri bat suertatzen da. Kasu horretan, pertsonak askoz hobeto 
ezagutuko ditu baliabideak eta horiek ahalbideturiko elka-
rreragin-jarduerak. Halako egoerak, batez ere, sukaldeko, ar-
mairuko eta eremu oso pertsonaletako antolaketa-sistemetan 
gertatzen dira, baina beste arlo batzuetan ere ager daitezke, 
hala nola ezagutza barra-barra erabiltzen duten negozioetan 
eta eremu profesionaletan: aholkularitza, bezeroekiko harre-
manaren kudeaketa eta ikerketa zientifikoa. 
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Norbanakoek baliatzen dituzten antolaketa-sistema asko tes-
tuinguru fisikoetan txertatuta daude, non sarbidearen gaine-
ko kontrola gauzatzen baita modu zabar batean izan arren. 
Etxera sartu nahi badugu, giltza behar dugu, baina ez dugu 
bestelako baimen edo pasahitz gehigarririk behar armairuan 
zerbait bilatzeko edo apalategitik liburu bat hartzeko. Nola-
nahi ere, gure online bizitzetan, aise onartzen eta ezartzen di-
tugu sarbide-kontrol xeheagoak. Esaterako, norbanako batek 
«lagun» eskaera bidaltzen badigu Facebook bidez, baietz edo 
ezetz esan dezakegu, eta Flickr atariko argazkiei dagokienez, 
publiko edo pribatu moduan sailka ditzakegu, eta soilik talde 
edo norbanako jakin batzuek ikusteko moduan jarri. 

3.5 BAliABideAk mAntentzeA

Baliabideak mantentzea jarduera garrantzitsua da antolake-
ta-sistema orotan, baliabideek eskura egon behar dutelako 
haien premia sortzen den unean. Oinarrizko xede horretatik 
harago, mantentze-helburu eta -metodoetan ezberdintasun 
nabarmenak izaten dira antolaketa-sistemaren eremuaren 
arabera. 

Dena den, batzuetan, termino berdina erabiltzen da man-
tentze-jarduerak izendatzeko eremu ezberdinetan, eta, al-
diz, termino ezberdinak baliatzen dira antzeko jarduerak 
izendatzeko. Ohiko mantentze-jarduerak dira biltegiratzea, 
kontserbazioa, kurazioa eta gobernantza. Biltegiratzea, nor-
malean, baliabideak mantentzearen alderdi fisikoez eta tek-
nologikoez jarduteko erabiltzen da; zentzu horretan, antze-
koak dira beste termino hauek ere: segurtasun-kopia (epe 
motzeko biltegiratzea), artxibatzea (epe luzeko biltegira-
tzea) eta migrazioa (biltegiratutako baliabideak biltegi-gailu 
batetik beste batera eramatea). Beste hiru terminoak, aldiz, 
elkarren oso antzekoak diren jarduerak edo metodoak aipa-
tzeko erabili ohi dira, eta 3.5.2 ataletik hasi eta 3.5.4 atalera 
bitarte bereiziko ditugu. 
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Hautaketa eta mantentzea prozesu interdependienteak dira. 
Hautaketaren oinarrian lehen arau-multzo bat dago, zeinak 
zehazten baitu zer baliabide sartuko diren antolaketa-siste-
man. Mantentze-lanaren baitan, honako jarduera hauek biltzen 
dira: baliabideak mantentzea, hasierako hautaketa-irizpideak 
ebaluatzea eta berrikustea eta mantentzeko premiarik ez da-
goen baliabideak sistematik kentzea. Baliabideak hautatzeko 
neurriak zorrotzak baldin badira, halakoa izan ohi da, oro har, 
mantentze-plana ere, zeinak indarrean jartzen baititu hauta-
keta mugatzen duten murriztapen berdinak. Zentzu komuna 
da hori, azken batean, eta ez du axola baliabidea artelan bat 
den, auto bat, software-pakete bat edo saskibaloi-jokalari bi-
kain bat: gogor saiatu bazara baliabide bat aurkitzen, edo diru 
parrasta bat ordaindu baduzu haren truke, gogotik zainduko 
duzu eta ez duzu berehala erosiko berri bat. 

Onenean, antolaketa-printzipioak definitzeko eta inplemen-
tatzeko garaian aurreikusi behar litzateke zeintzuk izango 
diren baliabideen mantentze-premiak. Baliabide digitalen 
mantentzea ahalbidetzeko, bereziki garrantzitsuak dira balia-
bide-deskribapenak. 

3.5.1 BAliABideAk mAntentzeko motiBAzioAk

Memoriaren instituzioa deritzon kontzeptuak modu zabalean 
biltzen ditu antolaketa-sistema mordoxka bat, zeinek jakin-
tza eta ondare kulturala zaintzeko xedea partekatzen baitute. 
liburutegietan, museoetan, datu-artxiboetan eta bestelako 
memoriaren instituzioetan gordetzen diren baliabide prima-
rio gehienak artefaktu kultural, historiko edo zientifiko finkoak 
dira, eta arrazoi hauengatik gordetzen dira: item bakarrak eta 
originalak direlako, eta balioa izango dutelako etorkizunean. 
Horregatixe gordetzen du louvre museoak Mona Lisaren 
erretratua, eta aEBeko artxibo Nazionalak Independentzia 
Adierazpena. 

Kontrara, negozioetako antolaketa-sistemetan biltzen eta ku-
deatzen diren baliabide ugarik balio intrintseko mugatua dute. 
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Motibo ekonomikoak direla-eta gordetzen eta mantentzen 
dira bertako baliabideak, ezinbestekoak direlako negozioa 
ondo joan dadin. adibidez, negozioek informazioa biltzen eta 
gordetzen dute beren langileei, inbentarioari, aginduei, fak-
turei eta abarrei buruz, horien bidez ziurtatzen dituztelako 
barne-mailako helburu batzuk, esaterako, eraginkortasuna, 
diru-sarrerak lortzea eta lehiarako abantaila. Sarritan, nego-
zioaren zati batek baino gehiagok erabiltzen dituzte baliabide 
berdinak, hala nola bezeroei buruzko informazioa. Baliabideak 
aldatzen doazenez, horien zehaztasuna eta koherentzia man-
tentzea erronka nagusi bat da negozioetako antolaketa-siste-
metan. 

Negozioetako antolaketa-sistema askotan kanpoko araudi 
edo onarpenak betetzeko behar den informazioa gordetzen 
da; horrela, zigor edo auzibideek ekar litzaketen balizko kos-
tu izugarriak eragozten dira neurri handi batean. Halakoetan, 
baliabideak mantentzea ez da xede bat bere horretan; aitzi-
tik, negozioak aurrera jarraitzeko baliatzen den bitartekoeta-
ko bat da. 

liburutegietan, artxiboetan eta museotan ez bezala, manten-
tze mugagabea ez da negozioetako antolaketa-sistema gehie-
nen xede nagusia. Negozioetako antolaketa-sistemek, batez 
ere, eguneroko eragiketak gauzatzeko behar den informazioa 
kudeatzen dute, eta, gehienez ere, informazio historiko berri 
samarra, erabakiak hartzeko edo plan estrategikoak garatze-
ko erabiltzen dena. Barne-premia horietaz aparte, negozioek 
bat egin behar dute segurtasun-, zerga- eta onarpen-arau-
diekin, zeinek xedatzen baitute informazioa gorde behar dela 
epe luzez.  

Bi xede aipatu ditugu, mantentzeari dagozkionak eta elka-
rren kontrakoak direnak, baina, horiez gainera, badira bildu-
ma pertsonaletako motiboak ere: halako bildumak, batzuetan, 
itemen berezko balioaren ondorioz eratzen dira, baina ohi-
koagoa da norberaren jardueretarako lagungarriak suerta-
tzen direlako eratzea. Pertsona batzuek argazki zaharrak edo 
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zigilu-bildumak gordetzen dituzte, aurrez beren gurasoenak 
edo aiton-amonenak izandakoak, eta irudikatzen dute etorki-
zunean beren seme-alabek edo bilobek ere gordeko dituzte-
la; halere, bilduma zahar askok eBayko eskaintzetan amaitzen 
dute. Gainera, antolaketa-sistema pertsonal ugari jardueren 
araberakoak dira; horregatik, bildumaren edukiak ez dira zer-
tan gorde, behin jarduera amaituta. 

3.5.2 kontserBAzioA 

Maila oinarrizko-oinarrizkoan, baliabideen kontserbazioak 
esan nahi du baliabideak baldintza jakin batzuetan gordetzea, 
ez daitezen fisikoki kaltetu ez higatu. liburutegiek, museoek 
eta artxiboek tenperatura egonkorrak eta hezetasun baxua 
hobesten dituzte. Hegazkinak, zerbitzuz kanpo daudenak den-
bora baterako zein behin betirako, basamortuetan aparkatzen 
dira, eguraldi lehorrak korrosioa murrizten duelako. arriskuen 
gaineko kontzientzia duten negozioek jarraikortasun-planak 
gauzatzen dituzte, zeinen bitartez negozioaren egoitzatik at 
biltegiratzen baitira premiazko datuak eta dokumentuak; ho-
rrela, natura hondamendi bat edo bestelako desmasiaren bat 
gertatzen bada, negozioak bere martxarekin jarrai dezake. 

Kontserbazio mugagabea lortu nahi denean, mantentzeari lo-
turiko beste kezka batzuk azaleratzen dira baldin eta baliabi-
deak hondatzen edo kaltetzen badira. Zer neurritan gordetzen 
da artefaktuaren balioa hori adierazteko erabili den bitarte-
koan? Zenbateko zaharberritze-lanak egin beharko lirateke? 
artefaktuaren esentzia zer neurritan gordetzen da, artefaktua 
digitalizatzen denean? 

3.5.2.1 BAliABideen digitAlizAzioA etA kontserBAzioA 

Baliabideak digitalizatzea erabakitzen denean, baliabideen 
kontserbazioa izaten da horretarako arrazoi nagusietako bat; 
digitalizazio hutsa, halere, ez da kontserbazioa. Digitalizazioak 
erronka batzuk dakartza berekin, kontserbazioari dagozkio-
nak, zeren ordenagailuen softwareen eta hardwareen zahar-



166 Antolaketa-sistemetako jarduerak 

kitze teknologikoak etengabeko ahaleginak eskatzen baititu, 
baliabide digitalizatuen irisgarritasuna ziurtatuko bada. 

Zaharkitze teknologikoa da baliabide digitalak mantentzea-
ren erronka nagusia. Informazio digitala gordetzeko bitarte-
ko eta ingurune fisikoak etenik gabe garatzen direnez antola-
keta-sistema guztietan (instituzionalak, negozioetakoak zein 
pertsonalak), horrek ageriko zaharkitze bat dakar. Duela sei 
hamarkada, ordenagailuetako datuak zinta magnetikoan eta 
disko gogorretan gordetzen hasi ziren; gero, duela lau ha-
markada, disketeetan; duela hiru hamarkada, CDtan; duela bi, 
DVDtan; disko gogor trinkoetan duela hamabost urte, eta, az-
kenengo hamarkadan, berriz, «lainoan» edo biltegi «birtual»e-
tan. Biltegiratze-teknologien ahalmena hazi ahala, teknologia 
berriak eratzen dira, berriki eskuratutako baliabide digitalak 
gordetzeko, arrazoi ekonomikoengatik eta eraginkortasuna-
gatik, eta orduan galderak pizten dira aurrez existitzen diren 
biltegiratze-teknologiekin egin behar denaz. 

Bigarren erronkak paradoxikoa irudi dezake. Nahiz eta bilte-
giratze digitalaren ahalmena bizkor bai bizkor hazten ari den, 
biltegiratzeko gailu fisikoen bizi-zikloek zenbait urte iraun ohi 
dute, edo zenbait hamarkada, asko jota. arazo hori izendatze-
ko, termino kolokial batzuk erabiltzen dira, hala nola datuak 
usteltzea edo «bitak usteltzea». Kontrara, liburu fisikoek, azi-
dorik gabeko paperan inprimatu badira, ehunka urtez iraun 
dezakete. aldea harrigarria da: liburutegiko apaletan gorde-
tako liburuak ez dira desagertzen, inork erabili ez arren; datu 
digitalak, ordea, galdu egin daitezke, baldin eta inork ez badu 
horietara jotzen datuak sortu eta urtebetera edo bi urtera. 

Nolanahi ere, biltegiratze-gailu digitalen bizi-ziklo fisikoen 
mugak baino nabarmenagoa da, alde handiz gainera, baliabi-
de digitalen kontserbazioari dagokion hirugarren erronka: ba-
liteke baliabidera jotzea eta hura ezin eskuratzea, baliabidea 
gorde zen garaian hura aztertzeko eta interpretatzeko erabili 
zen softwarea eta ingurune konputazionala jada ez daudela-
ko eskura. Duela hogeita bost urte, dokumentu digital gehie-
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nak Word Perfect deritzon hitz-prozesatzailearekin sortu zi-
ren; gaur egun, ordea, Microsoft Worden bitartez sortzen dira 
dokumentu digital gehienak, eta jende gutxik erabiltzen du 
Word Perfect. Badira hainbat software eta zerbitzu, formatu 
zaharretan gordetako dokumentuak formatu berrietara itzul-
tzen dituztenak, betiere dokumentu zaharra irakurtzeko mo-
dua badago bere biltegiratze-bitartekoaren ondorengoaren 
bidez. 

Gailu digital ia guztiek badute biltegiratzeko-espazioren bat; 
hori dela-eta, biltegiratze-inguru ugariek arazoak sor ditzake-
te antolaketa-sistemetako maila guztietan. Duela urte gutxi, 
jendeak lanak izaten zituen, oraindik ere, ordenagailu, musika
-jogailu edo telefono zaharrean gordetako dokumentuak mi-
gratzeko, gailu berriren bat erosten zutenean. Webean, badira 
posta elektronikoko zerbitzuak, aplikazioak eta biltegiratze
-zerbitzuak –Dropbox, amazon, Cloud Drive eta apple iCloud, 
besteak beste–, zeinek datuen biltegiratzeari eta migrazioari 
dagozkion arazoetako batzuk desagerrarazi baitituzte, beste 
norbaiten esku utziz; prozesu horretan, halere, pribatutasuna-
ri eta fidagarritasunari loturiko kezkak sortu dira. 

Erraza da zera esatea: kontserbazio digitalaren arazo guztiak 
konpontzen direla baldin eta baliabide digitalak aldian behin 
kopiatzen badira biltegiratze-gailu berrietan, eta, gero, gailu 
puskaz hobeak sortzen direnean, formatu berrietara migra-
tzen badira. Praktikan, halere, liburutegiak, negozioak, gober-
nu-organoak eta bestelako egitasmo batzuk, era horretako 
arazoekin topo egitean, beren aurrekontuek eta sofistikazio 
teknikoak ahalbidetzen dien neurrian jarduten dira. Gainera, 
baliabide guzti-guztiak ez dira beti migratu behar, eta batzue-
tan ezinezkoa da hala egitea; beraz, elkarren ondoan bizi dira 
biltegiratze-teknologia ezberdinak, eta, halako kasuetan, an-
tolaketa-sistemak konplexuagoak bihurtzen dira, gerta baili-
teke biltegiratze-formatu eta -gailuak ezin bateratzea. 

(Interoperazionaltasuna eta integrazioa 10. atalean aipatuko 
ditugu: Elkarreragin-jarduerak baliabideekin). 
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3.5.2.2 WeBAren kontserBAzioA 

Web baliabideak kontserbatzeak arazoak dakartza berez. li-
burutegietan, museotan, artxiboetan eta bestelako antolaketa
-sistema askotan, baliabide aldagaitzen bildumak gordetzen 
dira; webeko antolaketa-sistemetan, berriz, baliabideak oso 
dinamikoak izaten dira maiz. Webgune batzuek edukia gehi-
tzen dute, eta hala aldatzen dira; beste webgune batzuek, or-
dea, edukia editatzen edo kentzen dute. 

Webeko bilatzaile orokorrek –hala nola Google edo Bing– ara-
katzaileak erabiltzen dituzte (crawler), web orrien bilduma in-
dexatuak etengabe eguneratzeko; bilaketen emaitzek bertsio 
berrienera jotzen dute beti, horregatik, bertsio zaharragoen kon-
tserbazioa ez da xede bat, era esplizituan. are gehiago, gai ho-
rren harira –orri indexatuen bildumak zenbatean behin egunera-
tzen dituzten–, bilatzaileek ez dute batere xehetasunik ematen. 

interneteko Artxiboa eta «Wayback machine»

Brewster Kahle-k sortu zuen Interneteko artxiboa (archi-
ve.org), zeinaren xede nagusia baita weba kontserba-
tzea: URI bat sartzen duzunean orrialde horretako «Way-
back Machine» delakoan («aspaldi-aspaldiko Makina»), 
ikus dezakezu ea zer itxura zuen webgune batek hain-
bat garaitan. Esaterako, www.berkeley.edu webgunea 
2.500 aldiz artxibatu zen, gutxi gorabehera, 1996ko urri-
tik 2013ko urtarrilera bitarte, eta 2012an, zehazki, astean 
bi aldiz artxibatu zen batez beste. Dena den, berkeley.edu 
webgune oso handia denez eta halakoak, sarri, egunean 
hainbat aldiz aldatzen direnez, kontserbazioa ez da era-
batekoa, eta webeko guneen zati bat bakarrik gordetzen 
du Wayback Machine deritzonak. 2006. urteaz geroztik, 
Interneteko artxiboak «archive-It» zerbitzua eskaini du 
(«artxiba ezazu»), zeinak ahalbidetu baitu ehunka esko-
lak, liburutegik, historia elkartek eta bestelako instituziok 
beren baliabide digitalen bildumak artxibatzea. 

http://www.berkeley.edu
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3.5.2.3 BAliABideen kAsuAk kontserBAtzeA 

Baliabideen kasu zehatzak kontserbatzeko nahia museoetan 
eta artxiboetan agertzen da inon baino argiago, izan ere, bil-
duma horietan item bakar eta originalak gordetzen baitira 
gehienetan. 

Mona Lisa lanaren kopia eta bertsio eratorri asko daude, baina 
noizbait Mona Lisa originala suntsituko balitz, kopiak eta ber-
tsioak ez lirateke ordezko gisa onartuko. 

Negozioetako antolaketa-sistemak, batez ere «negozioaren 
martxa»ri eusten diotenak, eguneroko eragiketak ahalbidetuz, 
kasuak gordetzeko diseinatzen dira. Halakoak dira, besteak 
beste, aginduak kudeatzeko sistemak, bezeroekiko harrema-
nen kudeaketa, inbentarioaren kudeaketa, ondasun digitalen 
kudeaketa, erregistroen kudeaketa, posta elektronikoen artxi-
boak eta dokumentuen kudeaketa orokorra. Eremu horietan 
guztietan, sarritan premiazkoa izaten da informazio-baliabide 
espezifikoak berreskuratzea, bezeroei zerbitzua emateko edo 
onarpen- edo arakatze-xedeak betetzeko. 

Sentsoreen teknologiako aurrerapenek modua eman dute 
datu izugarri pila biltzeko makinen, motorren, ekipamenduen 
eta bestelako baliabide fisikoen egoerari eta jardunari bu-
ruz, baita gizakiei buruz ere. (Soinean al daramazu, oraintxe 
bertan, zure jarduerak neurtzen dituen gailurik?). Datu ho-
riek mantentze-jardueren informazio historikoarekin uztartuz 
gero, aurreikuspen-analisiko teknikak gai dira eragiketa-sorta 
normalak zehazteko eta jarduna okertuko dela edo akastuna 
izango dela erakusten duten adierazleak sortzeko. aurreikus-
penen araberako mantentze-lanak baliabideen bizi-zikloa ma-
ximizatu dezake, eta mantentzeari eta inbentarioari loturiko 
kostuak minimizatu. Halako teknikak erabili dira, berriki, sas-
kibaloi-jokalari profesionalek lesioren bat noiz izan dezaketen 
aurreikusteko; ondorioz, NBako taldeek aukera izan dute jo-
kalari izarrei atseden noiz eman planifikatzeko, beren lehia-es-
trategiari kalterik eragin gabe. 
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3.5.2.4 BAliABide-moten kontserBAzioA 

Negozioetako antolaketa-sistema batzuk baliabide-motak 
edo -klaseak kontserbatzeko sortzen dira, eta ez, ordea, balia-
bideen kasuak kontserbatzeko. Edukien kudeaketarako siste-
mek, zehazki, informazio-baliabide erabilgarrien edo «iturri» 
erakoen gordailuak antolatzen dituzte, eta horietatik sortzen 
dira, gero, «produktu» baliabide espezifikoak. Esate baterako, 
edukien kudeaketarako sistemetan, konpainiak muntatzen eta 
bidaltzen dituen produktuei buruzko informazio modularra 
biltzen da produktuen katalogoetan, instalaziorako gidetan, 
erabilera-jarraibideetan edo konponketa-eskuliburuetan. 

liburutegiek ere antzeko zerbait egiten dute: baliabide-mo-
tak gorde nahi dituzte, kasuak baino gehiago. liburutegi-bil-
dumetako liburu gehienek –bereziki liburutegi publikoen ka-
suan– kopia baliokide ugari dituzte beste bilduma batzuetan. 
liburutegi batek Moby Dick eleberriaren kopia bat gordetzen 
duenean, lan abstraktu bat gordetzen ari da, eta ez hainbeste 
kasu fisiko zehatz bat, salbu eta Moby Dicken kopia hori lehen 
edizioko ale berezi bat bada, Melvillek berak sinatua.  

Era berean, nahiz eta zooetan izenak jartzen dizkieten anima-
lia famatuei, logikoa dirudi halako tokiek animalien espezieak 
eta ez animalien kasuak kontserbatu nahi izatea, zeren anima-
lia guztiek baitute bizi-ziklo mugatu bat, eta ezin dira betirako 
kontserbatu. 

3.5.2.5 BAliABide-BildumAk kontserBAtzeA 

antolaketa-sistema batzuetan, baliabideek ez dute muntarik 
beren horretan, baina baliagarriak dira, ordea, item funtsean 
berdin-berdinen bilduma bateko kideak diren neurrian. Horre-
lakoak dira datu-biltegi handiak –negozioek erabiltzen dituz-
te, bezeroei edo transakzioei buruzko datuetan joerak identi-
fikatzeko–. eta, orobat, zientzialariek sortutako data-bilduma 
erraldoiak. Halako bildumak, normalean, datu-sorta oso gisa 
aztertzen dira. Zientzialariek, datu-bilduma batera jotzen du-
tenean, ez dute datu-puntu bat bakarrik hartzen, data-sorta 
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osoa baizik, milioika edo bilioika datu-puntu gordetzen di-
tuena. Baldintza horrek galdera zailak jartzen ditu mahai gai-
nean: zenbat software edo ekipamendu gehigarri kontserbatu 
behar dira antolaketa-sistema batean datuekin batera, berriro 
aztertzeko aukera egon dadila ziurtatze aldera?

«shamu» orka

«Shamu»ren argazki hau aEBn dauden hiru Sea World 
itsas parkeetako batean egin zuten, baina ez du axo-
la zeinetan izan zen, zeren parke bakoitzean orka bat 
baitaukate emanaldiak egiten, eta denak deitzen baitira 
Shamu. Era berean, ez du axola noiz egin zen argazkia, 
izan ere, orka bat hiltzen denean, beste bat jartzen bai-
tute haren ordez, eta Shamu izen artistikoarekin. 

(Irudia: Mike Saechang. Creative Commos CC-BY-Sa 2.0 lizentzia)
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3.5.3 kurAzioA 

Ia mende batez, kurazioa esan izan zaio baliabide-bilduma bat 
denboran mantentzeko prozesuei, zeinaren baitan era askota-
ko jarduerak bildu baitaitezke: irisgarritasuna hobetzea, edo 
bildumaren errepresentazioa edo aurkezpena berrezartzea 
zein eraldatzea. 

antolaketa-sistema guztietan gauzatzen da kurazioa: maila 
pertsonalean, liburu-apal bat berrantolatzen duzunean liburu 
berriak bertara egokitzeko edo karpeta berriak sortzen ditu-
zunean osasun-aseguruko urte horretako agiriak gordetzeko; 
maila instituzionalean, berriz, museo batek erakusketa berri 
bat diseinatzen duenean edo zoo batean habitat berri bat 
sortzen dutenean, eta webaren mailan, azkenik, jendeak ar-
gazkiak hautatzen eta igotzen dituenean Flickr edo Facebook 
orrietara, eta «atsegin dut» ematen dionean besteek igotako 
argazkiei. 

Webguneen sortzaileek –norbanakoak, negozioak zein beste-
lako eragileak izan– erabakiak har ditzakete, eta teknologia 
erabiliz, gunearen edukiak, kalitatea eta nortasuna manten-
du, denborak aurrera egin ahala. Zentzu horretan, webguneei 
dagozkien kurazio- eta gobernantza-praktikek ez dute alde 
handirik memoriaren instituzioetan edo negozioetan izaten 
diren antolaketa-sistemekin. Kurazioaren funtsa da arau ar-
giak ezartzea baliabideak biltzeari eta horiek denboran man-
tentzeari buruz; hala, bai jendeak bai prozesu automatizatuek 
ziurtatu dezakete ezen baliabide-deskribapenak edo datuak 
egiaztatuak, zehatzak, osoak, koherenteak eta ez-errepikako-
rrak direla.  

3.5.3.1 kurAzio instituzionAlA 

Baliabide-kopuru handia daukaten edo baliabide oso hetero-
geneoak biltzen dituzten antolaketa-sistema instituzionaletan, 
erabaki beharra dago zer baliabide izango diren irisgarrienak; 
nola antolatuko diren irigarritasuna ziurta dadin, eta zer ba-
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liabide kontserbatu behar diren modu berezian, irisgarritasun 
jarraitua bermatzeko; bada, halako antolaketa-sistemetan da 
kurazioa inoiz baino premiazkoagoa eta esplizituagoa. Pen-
tsa genezake kurazioa hautaketa-sistema etengabe edo ge-
rorako utzitako bat dela, zeren, sarritan, kurazioari dagozkion 
erabakiak banan-banan hartu behar baitira, item bakoitzaren 
arabera. 

3.5.3.2 norBAnAkoek egindAko kurAzioA

Norbanakoek egindako kurazioa luze-zabal aztertu da Infor-
mazio Pertsonalaren Kudeaketa (PIM, ingelesezko sigletan) 
deritzon ikerketa-alorrean. Ikerketa-lan horretan eragin handia 
izan du, hainbat hamarkadaz, Vannevar Bush-en artikulu fun-
tsezko batek: «as We May think». Bushek, hain zuzen, Memex 
izeneko zera bat irudikatu zuen: «gailu bat zeinean norbanako 
batek bere liburu, disko eta komunikazio guztiak gorde ahal 
baititu, eta zeinak, mekanizatuta dagoenez, bilaketak egite-
ko aukera eskaintzen baitu abiadura eta malgutasun handiz». 
Honako proposamen hau izan zen Bushen ideiarik eragin han-
dikoena: elkarri loturiko baliabideak «bide» gisa antolatu nahi 
zituen, esteken bidez loturik; horiexek izan ziren gaur egungo 
weba taxutzen duten hipertestu-esteken aurrekariak. 

3.5.3.3 kurAzio soziAlA etA WeBeko kurAzioA 

Norbanako askok denbora mordo bat eskaintzen diote be-
ren webguneen kurazioari, baina webgune bat gai denean 
erabiltzaile-kopurua handi bat erakartzeko, sarritan aukera 
ematen die erabiltzaileei iruzkinak egiteko baliabideen ingu-
ruan, baliabideak atsegin dituztela adierazteko, baliabideei 
etiketak jartzeko edo baliabideak beste moduren batean 
ebaluatzeko. Kurazioaren kontzeptua moldatu egin da berri-
ki, horren barruan bil daitezen norbanakoek bere borondatez 
web baliabideak sortzeko, mantentzeko eta ebaluatzeko egi-
ten dituzten ahaleginak. Behetik gorako jarduera banatuen 
eskala masiboari «lankidetza ireki edo jendetsu»ko kurazioa 
esaten zaio: erabiltzaileen ekintza eta ekarpenen agregazio 
etengabea da. 
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Erabiltzaileen ahalegin agregatuen ondorioz, «folksonomia» 
informal eta organikoak sortzen dira, zeinak antolaketa eta 
autoritatea sortzen baitute sare-efektuen bidez. Eredu horrek 
kolokan jartzen ditu antolaketa- eta gobernantza-mekanis-
mo zentralizatu tradizionalak, eta mehatxu egiten dio goitik 
beherako kontrolean eta kurazio profesionalean oinarritzen 
diren edizio-, hezkuntza- edo entretenimendu-negozio orori. 
Kuradore profesionalei ez zaie ondo iruditzen prestakuntzarik 
gabeko jendeak webguneetan ad hoc egiten duen lanari ku-
razioa deitzea. 

Webgune gehienetan ez da kurazio sistematikorik egiten; gai-
nera, weba egitasmo deszentralizatu bat denez eta hedatzeko 
erraztasun izugarria duenez, bere izatearen osotasunak kura-
zioa zailtzen du. Erraza da dokumentu, argazki, musika-artxi-
bo edo bideo baten kopia ugari topatzea, baina zaila da ber-
tsio originala, egiaztatua edo baimendua zein den zehaztea. 
Esteka hausten bada, «404 Errorea - Ez da aurkitu» mezua 
itzuliko diote erabiltzaileari. 

Webguneen administrazio ganoragabe edo zabarrak askoz 
arazo txikiagoak dakartza, erlatiboki, berariaz egindako sail-
kapen okerrek, faltsutzeek edo maltzurkeriek baino. asmo 
txarreko web baliabide mordoxka bat dago: spam deritzon za-
bor-postam «phishing» deritzon iruzurra; «malware» eta «fa-
keware» software kaltegarriak, espioi softwareak, hitz gakoen 
pilaketa, «spamdexing» (bilatzaile batek indexatutako emai-
tzak manipulatzea), MEta etiketen abusua, esteken etxaldeak 
(webgune baten garrantzia modu artifizialean handiagotzeko 
teknika), ziberokupatzaileak, mamu webguneak eta abar. In-
ternet-zerbitzuen hornitzaileak, segurtasun-softwarea eskain-
tzen duten konpainiak, posta elektronikoko zerbitzuak eta bi-
latzaileak etengabeko gerran dihardute halako baliabide eta 
teknika maltzurren kontra. 

Ezin ditugu halako engainuak aldez aurretik eragotzi, zer web 
baliabide sortzen diren kontrolatuz; horregatik, baliabide mal-
tzurrak sortu ostean babestu behar dugu gure burua. Badira 
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«defentsa-kurazio»ko teknikak, hala nola iragazkiak eta suhe-
siak, zeinak webgune- edo baliabide-mota jakin batzuetara 
sartzea eragozten baitute, baina sarritan eztabaidatzen da ea 
halako neurriak kurazioa diren, eta ez zentsura; egia da ezen, 
zentsura gauzatzen duten gobernuen edo antolakundeen 
ikuspegitik, berek egiten dutena kurazioa dela. Nolanahi ere, 
weba gauza deszentralizatua denez eta protokolo irekiak di-
tuenez, asmo txarreko softwareek kontrol-neurriak saihestea 
lortzen dute batzuetan. 

3.5.3.4 kurAzio konputAzionAlA 

Bilatzaileek webaren kurazioa egiten dute etenik gabe: algo-
ritmoak erabiltzen dituztenez baliabideen garrantzia eta or-
dena zehazteko, jendeak zer baliabidetara jotzeko probabili-
tatea duen baldintzatzen dute. Eskala txikiagoan, tresna-mota 
ugari dago webgune baten kalitatea kudeatzeko, adibidez, 
HtMl edukia baliozkoa den ziurtatzea, estekak badabiltzala 
egiaztatzea edo webgunea osorik arakatzen dutela ziurta-
tzea. Hona hemen kurazio konputazionalaren beste adibide 
ezagun bat: posta elektronikoko gure sistemetan, spam izene-
ko karpeta bat dago, eta edukien iragazki bat ere bai, zeinak 
modu automatikoan sailkatzen baititu sarrera-ontzira iristen 
zaizkigun mezuak, eta nor bere karpetan banatzen. 

Kurazio konputazionalari dagokionez, ikuspegi berri bat sor-
tu da, etorkizun zinez oparoa duena: ikuspegi horren baitan, 
neurketa zientifikorako ekipamenduak baliatuko dira baliabi-
de fisiko kaltetuak aztertzeko; ondoren, baliabideen softwa-
re-ereduak eraikiko dira, eta, horiek manipulatuz, baliabideak 
berreskuratzeko edo horien edukira beste moduren batean 
iristeko aukera egongo da. adibidez, historiako lehen soinu
-grabaketak egiteko, argizarizko zilindro birakariak baliatu zi-
ren: soinuen eraginez, diafragma batek bibratu egiten zuen, 
eta bibrazioaren moldea orratz bati transmititzen zitzaion, 
zeinak arteka bat egiten baitzuen argizarian. Zilindroa orratz 
pasibo batekin biratzen zenean, artekaren arabera bibratzen 
zuen, eta bibrazio anplifikatuak entzun zitezkeen, hau da, gra-
batutako soinua. Zoritxarrez, XIX. mendeko argizari-zilindroak 
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hain hauskorrak bihurtu dira ezen, martxan ipiniz gero, hau-
tsi egingo bailirateke. Dilema hori Carl Haber fisikari esperi-
mentalak konpondu zuen, lawrence Berkeley laborategian. 
Haberrek, irudiak prozesatzeko tekniken bitartez, argizari-zi-
lindroetako artekak eskaneatu zituen, zehaztasun mikrosko-
pikoarekin. Gero, arteken neurketak eraldatu zituen, horietan 
bildutako soinuak erreproduzitzeko.  

Kontserbazio digitalari aplikatutako kurazio konputazionala-
ri dagokionez, hona beste adibide bat: ikertzaile-talde batek, 
Melissa torras eta tim Weyrich buru zituztela, XVII. mendeko 
«Pergaminozko liburu Handia»ren bertsio bat egin zuten hiru 
dimentsiotan –XVIII. mendean hondatu zen jatorrizkoa, sute 
batean–, londreseko University College zentroan. Jatorrizko 
pergaminoak erredura mordo bat zituen, zimurtuta eta toles-
tuta zegoen, eta ia ezinezkoa zen ezer irakurtzea (ikus web-
gunea). Dokumentuak zaharberritzeko teknikak erabili ziren, 
ahal bezain beste (3.5.2 ataleko argazkietan ikus daitezke ho-
rren adibideak); horren ostean, ikertzaileek, irudi digitalen eta 
ereduak sortzeko tekniken bidez, pergaminoaren software-e-
redu bat sortu zuten, zeina luzatu eta berdindu ahal baitzen, 
kalteek ezkutatzen zuten testua deskubritzeko moduan. 

3.5.3.5 BAztertzeA, kentzeA etA ez gordetzeA 

Orain arte, mantentze-jarduera zehatz batzuk aipatu ditugu: 
antolaketa-sistema bateko baliabideak denboran kontserba-
tzeari eta babesteari dagozkion jarduerak, hain zuzen. Man-
tentze-lanaren funtsezko zereginetako bat da, ordea, kalteak 
dituzten, erabili ezin diren, iraungi diren edo eraginkortasun-e-
pea gainditu duten baliabideak pixkanaka kentzea. 

antolakunde askok onartzen dute ez dutela estrategia bereiz-
garririk ezabaketari dagokionez. Negozio baten biltegiratze
-teknologia zaharkituta badago, seguru asko datu zaharrak 
bota beharko dituzte berriei tokia egiteko soilik, eta, hori egi-
tean, ez dute aintzat hartuko ezen laburpen-estatistika batzuk 
gordetzea baliagarria izango litzatekeela etorkizunean analisi 
historikoak egiteko. Beste negozio batzuek, berriz, informa-

http://www.greatparchmentbook.org/
http://www.greatparchmentbook.org/
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zioa gorde nahi izango dute kosta ahala kosta, informazio hori 
biltzeko edo eskuratzeko lanak hartu zituztelako soilik. «Zen-
tzuzko» ezabaketa ezinbesteko osagaia da mantentze-erre-
gimen orotan, eta liburu ezagun batek argudiatzen duenez, 
nahitaezkoa omen da baliabideak maiztasunez kentzea anto-
laketa-sistema pertsonaletatik, benetan axola duten baliabi-
deetan zentratzeko metodo gisa. 

Memoriaren instituzioetan, baliabideak kentzeko ohiko termi-
noak dira: baztertzea, desiristea, deshautatzea eta saratzea. 

Beste eremu batzuetan bestelako mekanismoak dituzte balia-
bideak ezabatzeko. langileak, adibidez, kaleratu egiten dituz-
te, kontratua ez berritu, edo erretiroa ematen diete. atletak 
kirol-taldeetatik bidaltzen dituzte, beren joko-maila okerrago-
tzen bada. 

antolaketa-sistema bat egunean mantentzeko, baliabide 
zaharragoak ezabatu behar izaten dira neurri batean behin-
tzat, berriei tokia egiteko: modaren txikizkako salmentan, 
eskaintza etengabe berritzen da azken estiloekin. Softwarea 
garatzeko taldeek aurreko bertsioen ahalbidetze aktiboa eta 
dokumentazioa geraraziko dituzte. 

Sarritan, datu delikatuak gordetzeari buruzko legeak bete-
tzearren baztertzen dira informazio-baliabideak. Gobernuek 
eta funtzionarioek, batzuetan, dokumentuak suntsitzen di-
tuzte, izan ere, gauza kaltegarrien edo lotsagarrien froga izan 
baitaitezke, baldin eta argitara ateratzen badira Informazio 
askatasuneko eskakizunen bidez, edo oposizioko alderdi po-
litikoek deskubritzen badituzte. 

alderdi positiboago bati erreparatuta, badago «ahaztua iza-
teko eskubidea»ren aldeko mugimendu bat, eta batzuetan, 
denbora-tarte bat pasa eta gero, nahita suntsitzen dira po-
rrot ekonomikoari, kreditu-arazoei edo gaztaroko atxilotzeei 
buruzko erregistro informatiboak; nolabaiteko «ahanztura so-
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zial» bat dela pentsa genezake, eta balio duela jendeari beste 
aukera bat emateko, bere biziarekin jarrai dezan. 

Zenbait pertsonak lanak izaten dituzte gauzak botatzeko, 
momentu horretan duten balioa gorabehera. Jarrera horri 
metaketa esaten zaio, eta, gaur egun, nahasmendu obsesibo
-konpultsibotzat hartzen da: nahasmendu hori dutenek tra-
tamendua behar dute, arazo emozionalak, fisikoak, sozialak 
eta baita legearen arlokoak ere izan baititzakete, eta beren 
senideek ere bai. telebista-saio eta kontakizun asko ekoitzi 
dira metaketa bereziki konpultsiboaren harira, eta ez dirudi 
oso jarrera ulerkorra denik. Esate baterako, hor daude Coll-
yer anaiak, New Yorkekoak, zeinak mundutik aparte bizi izan 
baitziren hainbat urtez; 1947an, hilik aurkitu zituzten beren 
etxean, zeinean 140 tona item bildu baitzituzten, besteak bes-
te, 25.000 liburu, hamalau piano, milaka botila eta lata, ehun-
ka yarda oihal eta baita auto baten txasisa ere. 

3.5.4 goBernAntzA

Gobernantzak eta kurazioak esanahi antzekoa dute; gober-
nantza, halere, arauekin lotua dago (zer egin behar litzate-
keen), eta ez hainbeste prozesuarekin (nola egin behar den). 
Bestalde, negozioetako eta zientzietako antolaketa-sisteme-
tan sarriago erabiltzen da gobernantza terminoa kurazioa 
adierazteko, liburutegietan, artxiboetan eta museotan baino. 
Gobernantzak helmen zabalagoa du kurazioak baino, bilduma 
bateko baliabideetatik harago zabaltzen delako, eta berdin 
aplika dakioke baliabideak erabiltzeko behar diren softwareei, 
konputazioari eta sareei. Era berean, helmen zabalago horren 
ondorioz, gobernantzak zehaztu behar du zer eskubide eta 
erantzukizun izango dituzten baliabideekin elkarreraginean 
diharduten pertsonek, zer baldintzatan gauzatuko den elka-
rreragina eta zer metodo erabiltzeko baimena izango duten. 

Gobernantza korporatiboa terminoa erabili ohi da eragiketa
-praktiken eta epe luzeko xede estrategikoen arteko harrema-
naren kudeaketa eta mantentze etengabea izendatzeko. 
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Zenbait legek, araudik eta politikek debekatu egiten dute ob-
jektu- edo informazio-mota jakin batzuk biltzea, eta horrela-
ko legediek eragina izaten dute datuen gobernantzako neu-
rrietan. Pribatutasun-legeek, adibidez, osasunari, hezkuntzari, 
telekomunikazioari edo bideoen alokairuari dagokion infor-
mazioa, pertsonak identifikatzen dituena, biltzea edo gaizki 
erabiltzea debekatzen dute; are, herrialde batzuetan, web na-
bigazioetan bildutako informazioa ere mugatzen dute. 

3.5.4.1 goBernAntzA negozioetAko 
AntolAketA-sistemetAn 

Gobernantza funtsezkoa da negozioetako antolaketa-sis-
temetan izaten diren aldaketa sarriak kudeatzeko, baita ho-
riekin loturiko jarduerak kudeatzeko ere: datuen kalitatearen 
kudeaketa, segurtasuna eta pribatutasuna ziurtatzeko kon-
trolak, onarpena, ezabaketa eta artxibatzea. Jarduera horie-
tako askoren kasuan, gobernantza eraginkorrak berekin da-
kar zerbitzu estandar batzuk diseinatzea eta martxan jartzea, 
bermatze aldera jarduerak modu efektiboan eta koherentean 
gauzatzen direla. 

Gaur egungo negozio informatizatuek datu digitalen kopuru 
handiak biltzen eta sortzen dituzte. «Negozioetako adimena-
ren» kontzeptuak azpimarratzen duenez, datuek balio handia 
dute norabide estrategikoak identifikatzeko garaian, eta ga-
rrantzitsuak dira, orobat, estrategia horiek inplementatu nahi 
badira marketingean, bezeroekiko harremanaren kudeaketan, 
hornikuntza-katearen kudeaketan eta informazio ugari balia-
tzen duten beste alderdi batzuetan. Eremu horretan, gober-
nantzak baditu kudeaketari lotutako alderdi batzuk, adibidez, 
gobernantzari dagokio zera erabakitzea: ea zein baliabide edo 
informazio gerta daitekeen onuragarri, eta zein ez, ekonomia-
ren aldetik zein lehiakortasunari dagokionez. Gobernantzak, 
halaber, baditu alderdi teknologiko edo kontzeptualak ere: 
gobernantzaren bidez erabakiko da zein den, negozio-eragi-
ketetan eta informazio-sistemetan, baliabide erabilgarriak eta 
informazioa antolatzeko modurik onena, abantaila potentzia-
lak ziurtatzeko eran. 
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geratu eta pentsatu:  
datuen gobernantza negozioetan

Ebay, target eta era horretako konpainia handiei ha-
marnaka milioika pasahitz, kreditu-txartelen zenbaki eta 
datu pertsonal delikatu lapurtu dizkiete hackerrek, edo 
bestelako segurtasun-arazoen ondorioz zabaldu dira. 
Pentsatu segurtasunaren arloko halako gertakariez, ze-
rorri gertatu edo entzun izan dituzunez. Zer informazio 
zabaldu zen? Nola eragingo zion negozioaren gober-
nantza-politikari eta -praktikei arazoaren larritasunak? 
Zer aldaketa egin liteke jendearen datuak hobeto ba-
besteko? 

Datu digitalak aise kopiatu daitezkeenez, datuen gobernan-
tzarako arauek xedatu lezakete ezen datu delikatu guztiak 
anonimo bilakatu edo enkriptatu behar liratekeela, segurta-
sun-urraketen arriskua murrizteko. Datu-urraketa baten itu-
rria identifikatzeko, edo copyrightaren arloko arau-hauste bat 
egiaztatzeko, ur-marka digital bat txertatu daiteke baliabide 
digitaletan. 

3.5.4.2 goBernAntzA, AntolAketA-sistemA 
zientifikoetAn

Datu zientifikoek arazo bereziak dakartzate gobernantza-
ri dagokionez, halako datuen eskala izugarri handia delako: 
negozioetako antolaketa-sistema gehienetan kudeatzen di-
ren datu-sorten aldean, erraldoiak dira. Datu-bilduma zientifi-
koetan hamarnaka milioika artxibo gordetzen dira, eta datuen 
petabyte ugari. Gainera, datu zientifikoak sortzeko, ekipa-
mendu edo ordenagailu espezializatuak erabiltzen dira sa-
rritan, eta lan-fluxu konplexuak ezartzen zaizkie; horregatik, 
beharrezkoa izan daiteke, datuen kurazioa egitearekin batera, 
teknologiaren eta prozesamenduaren testuinguruan ere ku-
razio-jarduerak egitea, hori dena ondo kontserbatzeko. Datu 
zientifikoen kurazio eraginkorra egiteko, bada oztopo gehiga-
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rri bat, izan ere, zientziaren arloan, ez baitago pizgarririk ez 
argitalpen-araurik datuak gordetzeko eskatzen duenik –da-
tuak gorde, hartara beste batzuek berrerabil ditzaten–.       1

datu ilunen ubera luzea1

Zientzialari ia guztiek onartzen dute «datu ilunak» gor-
detzen dituztela: komunitate zientifikoaren eskura inoiz 
jarri ez dituzten datuak. Datu-sorta jakin bat ikusi nahi 
duten zientzialariak ez dira asko mundu osoan; milaka 
eta milaka dira, ordea, zientzialari gutxi batzuek ikusi 
nahi dituzten datu-sortak. Beste datu ilun batzuk, berriz, 
emaitzarik lortu ez duten ikerketetatik datoz, ez baita 
hain probablea aurkikuntza negatiboak argitaratzea, eta 
era horretako omisioek eragina izan dezakete artikulu 
zientifikoetan. Netflixek filmen ubera luzea eskura jar-
tzen digun bezala, beharbada, datu ilunak eskuragarria-
goak izango lirateke baldin eta zientziaren arloko Netflix 
batean kargatu ahal bagenitu (Heidorn, 2008). 

1 Banaketa estatistikoen ezaugarri ezagun bati dagokion terminoa. 
Ubera luzea duten banaketen grafikoetan, transkazio-kopuru han-
di-handi bat dago, eta, ondoren, tranksazioen maiztasuna eta kopu-
rua gutxituz doa; edonola ere, maiztasun edo kopuru txikiek grafikoa-
ren puska handiena hartzen dute: horiek osatzen dute ubera luzea 
(Itzultzailearen oharra). 



182 Antolaketa-sistemetako jarduerak 

3.6 hirugArren kApituluko gAkoAk 

- antolaketa-sistema orotan izaten dira hautaketa-, antolake-
ta-, elkarreraginaren diseinu- eta mantentze-jarduerak. 

 (Ikus 3.1 atala: Sarrera). 

- Jarduera horiek ez dira berdin-berdinak eremu guztietan, 
baina termino orokorrak erabili ditugu; horrela, komunika-
zioa eta ikaskuntza gauza daitezke eremu bakoitzeko meto-
doen eta hiztegien artean. 

 (Ikus 3.1 atala: Sarrera). 

- antolaketa-sistemetako erabaki funtsezkoena da baliabi-
deen eremua zehaztea, hau da, antolatuko diren baliabideen 
multzoa edo mota zehaztea.

 (Ikus 3.2 atala: Baliabideak hautatzea). 

- Memoriaren instituzioetan baliabide bitxi eta bereizgarriak 
hautatzen dira; ikerketa zientifikoan, ordea, lagin batek kasu 
errepresentatiboak bildu behar ditu. 

 (Ikus 3.2 atala: Baliabideak hautatzea). 

- Bilduma bateko hautaketa-printzipioak argiak eta koheren-
teak izanda ere, gerta daiteke ezohikoak, idiosinkratikoak 
edo beste joeraren baten araberakoak izatea. 

 (Ikus 3.2.1 atala: Hautaketa-irizpideak)

- Baliabideak nondik datozen zehazteko ahalmena baduzu, 
baliabideak hobeto hautatzeko modua izango dugu, balia-
bideak sortu dituzten pertsonak, prozesuak eta antolaketa
-sistemak ebaluatuz.

 (Ikus 3.2.2 atala: «Ibaian gora» eta «ibaian behera» begira-
tzea baliabideak hautatzeko)
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- liburu honetan, modu orokorrean erabiltzen dugu propieta-
te hitza, bere zentzu arruntean, ezaugarri edo «tasun» hitzen 
sinonimo gisa. Zientzialari kognitibo eta informatikari askok 
modu zehatzagoan definitzen dituzte termino horiek, eta 
propietate kontzeptua, berriz, predikatu bitarretan erabiltzen 
dute (adib., zerbait irakurri ahal da edo ez; zerbait biribila da 
edo ez). Era askotako balioak izan baditzake, propietateari 
atributua, «dimentsioa» edo «aldagaia» esaten zaio.

 (Ikus 3.3 atala: Baliabideak antolatzea)

- antolaketa-sistema gehienek beren printzipioak erabiltzen 
dituzte, baliabideen edo bildumaren ezaugarri espezifikoak 
aintzat hartuz. 

 (Ikus 3.3 atala: Baliabideak antolatzea)

- Gerta liteke baliabideen ezaugarri batzuek arazoak sortzea 
beste baliabide batzuei edo horien erabiltzaileei, eta halako 
ezaugarriek eragina izango dute baliabide fisikoen antola-
menduan, hori mugatuz edo baldintzatuz.

 (Ikus 3.3.1.1 atala: Baliabideak ezaugarri fisikoen ezaugarrien 
arabera antolatzea) 

- Gure ikusmenak jasotzen dituen estimulu sentsorialei da-
gokienez, interpretazio ugari daude beti horiek azaltzeko, 
baina gure gogoak sinpleena inposatzen du: hurbilen dau-
den gauzak multzokatzen dira; forma konplexuak beha-
tzean, elkarri gainjarritako forma sinpleak ikusten dira; 
informazioa gehitzen da, diseinu bisual bereiziak jarraikor-
tzat eta osotzat hartu ahal izateko, eta atzealdean dauden 
ilusio-itxurako figurei interpretazio bat ematen zaie aldi 
bakoitzean. 

 (Ikus taula gehigarria: Gestalt printzipioak). 
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-  Ingurune eraikiak diseinatu daitezke hainbat helburu lortze-
ko: jendearen arteko elkarreragin-jarduerak hauspotzeko edo 
murrizteko, jendeak askatasuna edo konfinamendua senti de-
zan, esplorazioa saritzeko edo eraginkortasuna sendotzeko. 

 (Ikus 3.3.2.2 atala: Ingurune eraikiak antolatzea).

- antolatzearen diziplinaren ikuspegitik, zuzena da informa-
zioaren arkitekturaren jarduera honela definitzea: informa-
zioaren antolaketa abstraktu eta eraginkor bat diseinatzen 
du, eta gero antolaketa hori agerian jartzen, informazioaren 
erabilera errazteko.

 (Ikus 3.3.3.2 atala: «Informazioaren arkitektura» eta antola-
keta-sistemak) 

- Datuen neurketa-mailak (nominala, ordinala, interbaloak 
edo ratioa) baldintzatuko du zer neurritan izango litzate-
keen zentzukoa datuen antolaketa kuantitatiboa. 

 (Ikus 3.3.4 atala: Estatistika deskribatzaileen arabera anto-
latzea). 

- Estatistika deskribatzaileek datu-sortak laburbiltzen dituzte, 
eta beste xehetasun batzuk agerian jartzen, zeinei esker alde-
raketak egin baitaitezke bilduma osoaren eta kasu zehatzen 
artean (besteak beste, balore atipikoak identifikatu daitezke). 

 (Ikus 3.3.4 atala: Estatistika deskribatzaileen arabera anto-
latzea). 

- antolaketa taxutzeko garaian, eragina izan dezakete baliabi-
deen ezaugarri askotarikoek, antolaketa egin nahi duen per-
tsonak eta antolaketaren ingurune sozial eta teknologikoak.

 (Ikus 3.3.5 atala: Baliabideak ezaugarri ugariren arabera an-
tolatzea)
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- Objektu fisikoak edo formatu fisikoan dauden informazio
-baliabideak antolatzen ari garenean, nahitaez hartu behar 
da kontuan bi faktore hauen arteko konpentsazioa: zenba-
teko ahalegina eskatzen duen baliabideen bilduma bat an-
tolatzeak eta zenbateko ahalegina eskatzen duen baliabide 
horiek aurkitzeak eta erabiltzeak.

 (Ikus 3.4.1 atala: Potentzialtasuna eta gaitasuna)

- Potentzialtasuna deritzon (affordance) kontzeptuak –J. J. 
Gibson-ek sortu zuen, eta Donald Norman-ek zabaldu eta 
ezagutarazi– zera adierazten du: baliabide fisikoek eta ho-
rien inguruneek berezko gaitasun batzuk dituztela, martxan 
jar daitezkeenak, eta horiek baldintzatzen dute, kasuan ka-
suko agentearen ahalmenekin eta gaitasun kognitiboarekin 
batera, zer egin daitekeen baliabidearekin. 

 (Ikus 3.4.1 atala: Potentzialtasuna eta gaitasuna)

- Baliabide bat irisgarria izango da baldin eta elkarreragin-jar-
duerak gauzatzeko modua ematen badu bakarrik; bestal-
de, baliabideekiko elkarreragin-jarduera batzuk diseinatzen 
badira, baina pertsona batzuk ezgai badira jarduera horiek 
gauzatzeko, diseinua ez da eraginkorra izango. 

 (Ikus 3.4.1 atala: Potentzialtasuna eta gaitasuna)

- Baliabide digitalekin jardutean, informazio-trukea edo balia-
bidean bildutako informazioaren maneiu sinbolikoa da elka-
rreraginaren funtsa.

 (Ikus 3.4.2.2 atala: Balioa sortzea baliabide digitalei dago-
kienean)

-  Baliabideen kontserbazioak esan nahi du baliabideak baldintza 
jakin batzuetan gordetzea, ez daitezen fisikoki kaltetu ez higatu.

 (Ikus 3.5.2 atala: Kontserbazioa)
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- Baliabideak digitalizatzea erabakitzen denean, baliabideen 
kontserbazioa izaten da horretarako arrazoi nagusietako 
bat; digitalizazio hutsa, halere, ez da kontserbazioa.

 (Ikus 3.5.2.1 atala: Baliabideen digitalizazioa eta kontserbazioa)

- Kurazioaren eta gobernantzaren funtsa da arau argiak ezar-
tzea baliabideak biltzeari eta horiek denbora mantentzeari 
buruz; hala, bai jendeak bai prozesu automatizatuek ziurtatu 
dezakete ezen baliabide-deskribapenak edo datuak egiaz-
tatuak, zehatzak, osoak, koherenteak eta ez-errepikakorrak 
direla.  

 (Ikus 3.5.3 atala: Kurazioa eta 3.5.4 atala: Gobernantza)

- Datuak garbitzeko algoritmoak gai dira datu errepikatuak 
ezabatzeko; bilatzaileek, berriz, emaitzen garrantzia hobe-
tu dezakete, hautaketa- eta nabigazio-jarrerak baliatuz; sen-
tsore-datuek, azkenik, aurreikusi dezakete noiz egin behar 
zaizkien mantentze-lanak makinei. 

 (Ikus 3.5.3.4 atala: Kurazio konputazionala)

- Mantentze-lanaren funtsezko zereginetako bat da, ordea, kal-
teak dituzten, erabili ezin diren, iraungi diren edo eraginkor-
tasun-epea gainditu duten baliabideak pixkanaka kentzea.

 (Ikus 3.5.3.5 atala: Baztertzea, kentzea eta ez gordetzea). 
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4.1 sArrerA

atal honek oinarritzat hartzen ditu 1. Kapituluan aurkeztu di-
ren kontzeptu funtsezkoak, xehetasun handiagoz esplikatze 
aldera zer esan nahi dugun baliabideez ari garenean. Zehazki, 
identitatearen auziari erreparatuko diogu –beste baliabide be-
reizi bat bezala tratatuko dugu–, eta hizpidera ekarriko ditugu 
baliabide bakoitzari bere izena edo identifikatzailea esleitzean 
kontuan hartu beharreko auziak eta printzipioak. 

kapitulu honetan barna ibiltzeko

4.2 atalean –Baliabideen arteko lau bereizkuntza–, ba-
liabideen baitan ezartzen ditugun lau bereizkuntzetan 
sakonduko dugu: arloa, formatua, agentzia eta fokua. 
4.3 atalean –Baliabideen identitatea–, bereizkuntza ho-
riek aintzat hartuz, aztertuko dugu nola zehazten den 
baliabideen identitatea baliabide fisikoei, baliabide bi-
bliografikoei eta informazio-sistemetako baliabideei da-
gokionez, eta orobat aipatuko ditugu baliabide aktiboak 
zein gauza adimentsuak. 4.4 atalean –Baliabideak izen-
datzea–, izendapenaren arazoak eta printzipioak hartu-
ko ditugu gaitzat: behin baliabideak identifikatuta, nola 
izendatuko ditugu, eta elkarren artean bereizi? azkenik, 
4.5 atalean –Baliabideak denboran– denboraren igaroa-
rekin baliabideen harira sortzen diren auziak aipatuko 
ditugu. 

4.1.1 Zer dA bAliAbide bAt? 

Baliabideak dira antolatzen dugun hori. 

Baliabidea deritzon kontzeptua 1.3 atalean aurkeztu genuen –«Ba-
liabide»aren kontzeptua–, bere ohiko esanahia aipatuz: «jarduera 
baten bidez xede bat lortzeko modua eskaintzen duen baliozko 
edozer»; halaber, nabarmendu genuen baliabideen multzoak bil-
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duma gisa tratatu zitezkeela antolaketa-sistemetan. Baina, zer 
esan nahi dugu, zehazki, «baliozko edozer» esaten dugunean? Iru-
di luke ezen identitateari dagokion galderak, hots, baliabide bakar 
bat zer den zehazteak, ez lukeela erantzuteko zaila izan behar. 
azken batean, baliabidez beteriko mundu batean bizi gara, eta 
egunero jarduten gara baliabideak bilatzen, aukeratzen, deskriba-
tzen, antolatzen eta aipatzen. Bestalde, nahiz eta giza baliabideak 
ez diren liburu honen gai nagusietako bat, arduragabea litzateke 
jendeari buruzko ikuspegi horren zentzua zertan datzan ez azal-
tzea. Ikus taula gehigarri hau: Jendea baliabide. 

Nolanahi ere, gauza ukigaiekin dihardugunean ere, baliabide 
horiek nola antolatu erabakitzea ez da beti guztiz agerikoa, 
edo, zehatzago esanda, ez da agerikoa gutako bakoitzarentzat 
modu berean denbora guztian. Pertsona guztiek ez dute ikus-
molde berdina baliabide horietaz. Baliabide bat gauza ukigai 
bat dela hautematea lehen urratsa baino ez da, baliabide hori 
eta haren antzekoak antolatu ahal izateko bidean. Gure espe-
rientziek, helburuek eta testuinguruek eragina izango dute pro-
zesu guztian; faktore horien arabera, baliabide batzuek piztuko 
digute arreta, eta baliabide batzuk antolatuko ditugu. 

Baliabide bat izendatzen edo deskribatzen dugunean, infor-
mazioa gehitzen diogu; orduan, «hori» baino gehiago bihur-
tzen da. Baliabide berdina hainbat modutara deskribatu daite-
ke. Unearen arabera, baliabide jakin bat izan daiteke kategoria 
zabal bateko kide ugarietako bat, edo kategoria estu bate-
ko kide apurretako bat, edo kasu bakar bat, bere kategoria-
ko kide bakarra. adibidez, esan dezakegu baliabide jakin bat 
oihal-zati bat dela, edo galtzerdi bat dela, edo, zehazki, atzo-
ko mendi-buelta luzean erabili eta gero zulo bat egin zaion 
galtzerdi zikina. Hala ere, zerbait kategorizatu ondoren ere, 
baliteke horri buruz modu zabar samarrean hitz egitea: sarri-
tan esaten dugu bi objektu «gauza bera» direla, baina, egiaz, 
zera esan nahi dugu: «gauza-mota bera direla». Hain zuzen 
ere, eztabaidagarria da ea kategoriatzat har daitezkeen, zi-
nez, kide bakar bateko kategoriak; izan ere, hala baldin bada, 
lausotu egiten baita item edo kasu zehatzen eta horiek biltzen 
dituzten mota edo kategorien arteko bereizkuntza. 
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Baliabide-kasuei eta baliabide-klase eta -motei dagokienez, 
horiei buruzko auzi garrantzitsuak eta hartu beharreko eraba-
kiak ezin dira guztiz bereizi. Edonola ere, saiatuko gara, atal 
honetan, baliabide-kasuei erreparatzen; baliabide-klaseak eta 
-motak, berriz, 7. kapituluan landuko ditugu: Kategorizazioa: 
Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea. 

4.1.1.1 ZAtiAk dituZten bAliAbideAk 

Objektu bakunekin jardutean, zaila izan daiteke erabakitzea 
baliabide bat zer den; halere, are erronka zailagoa da hori 
zehaztea hainbat zatiz osaturiko objektuekin edo sistemekin 
badiharduzu. Halako kasuetan, baliabidetzat hartu behar dira 
bai objektuaren edo sistemaren osotasuna bai objektua edo 
sistema osatzen duten zatiak ere, eta, gero, zatien eta osota-
sunen arteko harremana landu behar da, ingeniaritzako ma-
rrazkiekin eta muntaketa-prozedurekin egiten dugun eran.  

Zenbat gauza dira auto bat? autoaren muntaketa irudika-
tu baduzu, dozena bat zati handi etorriko zitzaizun gogora, 
gutxienez: egitura, esekidura, transmisio mekanikoa, gasoli-
na-gordailua, galgak, motorra, erauzketa-sistema, bidaiaren 
konpartimentuak, ateak eta aurrez muntaturiko beste osagai 
batzuk. Osagai horiek, jakina, hainbat zatiz osaturik daude aldi 
berean –motorra, adibidez, edo irratia bera–. Iturri batzuen 
arabera, auto arruntek hamar edo hamabost mila zati dituzte, 
baina, xehetasun-maila horretara joanda ere, zatietako askok 
gauza konplexuak izaten jarraitzen dute. Era askotako torlojuz 
eta kablez beterik daude; gehiegi dira, ezin dira kontatu. 

Informazio-baliabideetan ere, batzuetan ezin da zehazki jakin 
zenbat zatik osatzen duten baliabidearen osotasuna: egunkari 
bat, adibidez, baliabidetzat har daiteke bere horretan, baina, 
ziur aski, hainbat atal izango ditu, atal bakoitzean hainbat al-
biste eta artikulu, horietako bakoitzean hainbat paragrafo, eta 
abar. Era berean, web orri bat baliabidetzat har daiteke, baina 
zati txikiagoan bilduma gisa ere har genezake, zeinak bana-
ka identifikatu baitaitezke, esteka baten iturri gisa. Halaber, 
banku batean kreditu-txartel bat egiteko eskatzen duzunean, 
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Zenbat gauzak osatzen dute xake-joko bat? 

Xake-jokoek argi islatzen dute hainbat modutara eraba-
ki daitekeela zer hartu baliabide bereizitzat eta zer ez. 
Goiko hori zer da: xake-joko bat, xake-piezen bi sorta, 
xake-piezen sei mota (errege bat, erregina bat, bi dorre, 
bi alfil, bi zaldun eta zortzi peoi alde bakoitzean), edo 
hogeita hamahiru gauza bereiz (hogeita hamabi pieza 
gehi joko-taula?).

(Argazkia: Emma Jane Hogbin Westby. Creative Commons 
CC-BY-2.0 lizentzia)

hainbat datu eska diezazukete –ea baduzun kreditu aipagarri-
rik, zein den zure ordainketa-historiala, zenbat irabazten du-
zun gaur egun–, baina, akaso, zure kreditu-puntuazioari erre-
paratuko diote –indize estatistiko bat da, finantzari dagokion 
informazioa zenbaki bakar batean biltzen duena–, eta kito. 
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4.1.1.2  bAliAbide bibliogrAfikoAk, 
informAZio-osAgAiAk etA «gAuZA 
AdimentsuAk» bAliAbide gisA

Informazio-baliabideek, oro har, erronka gehigarriak sortzen 
dituzte deskribatu edo identifikatu behar direnean, izan ere, 
beren ezaugarri garrantzitsuena edukian egoten da norma-
lean, eta ez da erraza izaten hori hautematea, eta beti ez da 
modu berean hautematen. Informazio-baliabide fisikoak anto-
latzen dituzten antolaketa-sistemek –liburutegiek, adibidez– 
malabarismoak egin behar izaten dituzte halako baliabideen 
dualtasunarekin: batetik, gauzapen ukigai bat dute; bestetik, 
informazio-baliabide abstraktuak dira berez. alegia, liburu fi-
sikoa vs liburuan gordetzen den jakintza. Halako kasuetan, 
antolaketa-sistemek lehentasuna ematen diete deskribapen
-baliabideei edo ordezko baliabideei, hala nola eduki infor-
matiboa deskribatzen duten erregistro bibliografikoei, eta ez 
hainbeste baliabidearen ezaugarri fisikoei. 

liburutegiei dagokienez, badago beste galdera guztiz garran-
tzitsu bat: zer baliabide-sorta har behar litzateke lan bakar 
bat bezala, funtsean eduki artistiko edo intelektual antzekoa 
gordetzen duelako? Macbeth antzezlana aipa dezakegu, Sha-
kespearek idatzia, baina zer da, egiaz, «Macbeth» deitzen dio-
gun gauza hau? Hitzen kate zehatz bat al da, ordenagailuko fi-
txategi batean gordea edo folio batean idatzia? ala letra-tipo 
jakin batekin eta orrialdeen ordena jakin batean inprimaturiko 
hitzen bilduma al da? Hitz horien edizio eta inprimaketa guz-
tiak al dira Macbeth berdina? Nola antolatu behar genituzke 
Macbeth izena duten antzezlan eta film ugariak? Eta zer egin-
go dugu, Macbethen oinarritu arren, «Macbeth» izenburua ez 
duten lanekin, hala nola akira Kurosawaren Kumonosu-jo fil-
marekin, zeinak Japonia feudalean kokatzen baitu argumen-
tua? Patrick Wilson-ek, adibidez, analogia genealogiko bat 
proposatu zuen: lana, ikuspegi horren arabera, «testuen mul-
tzo edo familia» bat izango litzateke, eta, aztertzen ari garen 
kasu zehatzean, Shakespearek sortutako Macbeth antzezlana 
izango litzateke «familiako kidea berriagoen arbasoa». 
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Informazio-sistemen diseinatzaileek eta arkitektoek antzeko 
erronkak izaten dituzte, diseinuari dagokionez, negozioetako 
edo zientziako antolaketa-sistemen informazio-osagaiak des-
kribatzen dituztenean. Eduki informatiboa, kasu eta testuingu-
ru espezifiko batean erabiltzen den aldiro, modu intrintsekoan 
uztartzen eta nahasten da egiturarekin eta aurkezpenarekin. 
logikaren ikuspegitik, eskaera-formulario batean honako in-
formazio-osagaiak egongo dira: ItEMa, BEZEROaREN IZENa, 
HElBIDEa eta ORDaINKEtaRI DaGOKION INFORMaZIOa; 
hala ere, osagai horien antolaketa, zer letra-motatan eta neu-
rritan agertuko diren, eta bestelako ezaugarri ez-semantikoak 
oso ezberdinak izan daitezke eskaera-formularioaren arabera 
eta baita informazio-sistema bakarraren baitan ere, baldin eta 
osagai horiek berrerabiltzen badira gutunetan, bidalketa-ohar-
tarazpenetan, postako etiketetan edo datu-baseko sarreretan. 

Baliabideen identitatea dela-eta, antzeko galderak sortu ditu 
konputazio nonahiko eta oro-hartzailearen agerpenak: horren 
bidez, informazioa prozesatzeko gaitasuna eta konektatze-
ko ahalmena txertatu dira objektu fisikoetan, hala nola tele-
fono mugikorretan eta horien ingurunean. Gauza adimentsu 
horiek, sentsoreei, irrati-frekuentzia identifikatzeko etiketei 
(RFID), GPS datuei eta erabiltzaileek emandako metadatuei 
esker, informazio-nahaspila bat sortzen dute, kokapenari eta 
beste ezaugarri batzuei buruz, zeina hainbat kanaletan sailka-
tu behar baita, eta jatorrizko baliabidearekin lotu, gero. 

4.3 atalean –Baliabideen identitatea–, «zer da baliabide bat?» 
zehazteko izaten diren auziak eta metodoak aipatuko ditugu, ba-
liabide fisikoei dagokienean, bai eta baliabide bibliografikoei, in-
formazio-osagaiei eta gauza adimentsuei dagokienean ere –4.1.1.1 
atalean aipatu ditugu hiru horiek: Zatiak dituzten baliabideak–. 

4.1.2 identitAteA, identifikAtZAileAk etA iZenAk

4.1.1 atalean, galdera bat egin dugu: Zer da baliabide bat? 
Bada, horren erantzunak bi zati ditu: 
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-  lehen zatia identitateari dagokio: zer gauza hartzen dugu 
baliabide gisa? 

- Bigarren zatia, berriz, identifikazioari dagokio: baliabide 
zehatz hori eta beste baliabideak bereiztea. 

Bi arazoak elkarri lotuta daude, estu gainera. Behin erabaki du-
zunean zer hartuko duzun baliabidetzat, izen bat edo identifika-
tzaile bat sortzen duzu, baliabideaz modu fidagarrian mintzatze-
ko. Izena zera da: baliabide bat beste baliabideetatik bereizteko 
erabiltzen den etiketa bat. Identifikatzailea, berriz, izen-mota 
berezi bat da, modu kontrolatuan esleitzen dena, balizko balioei 
eta izendatzeko-arauei dagozkion zenbait arau kontuan har-
tuz. Baliabide digitalen kasuan, horien identifikatzailea input bat 
izan daiteke sisteman edo funtzioan, eta baliabidearen kokape-
na zehazten du, baliabidea berreskuratzeko modua egon dadin: 
prozesu horri ebaztea edo ebazpena esaten zaio. 

Sarritan, eginkizun zaila eta gatazkatsua izaten da izenak eta 
identifikatzaileak aukeratzea –berdin du norentzat den: pertso-
na bat, zerbitzu bat, leku bat, joera bat, lan bat, dokumentu 
bat, kontzeptu bat…–. Izendatzeko zeregina oztopatzen dute 
ezin konta ahal faktorek, besteak beste, izena eskuratu, parte-
katu eta erabili nahi duen jende-multzoak, hizkuntzaren mugek, 
politika instituzionalek eta aurreiritzi pertsonal zein kulturalek. 

Baliabide batek izen edo identifikatzaile bat baino gehiago 
dauzkanean, arazoak sortu ohi dira. Gauza batek izen bat baino 
gehiago daukanean, izen horietako bakoitzari sinonimoa esa-
ten zaio. Baliteke liburu fisiko jakin bati tapa gogorreko liburu, 
poltsiko-liburu edo testu deitzea. George Furnas-ek eta harekin 
batera ikertzen ibili zirenek hiztegiaren arazoa deitu zioten ba-
liabide edo kontzeptu berdinak hainbat izen izatearen auziari. 

liburu deitu zein testu deitu, halako baliabideek, normalean, 
bi identifikatzaile izaten dituzte: Kongresuko liburutegiko ka-
talogo-zenbakia eta ISBN zenbakia. argitaratzaileak liburu 
baten hainbat ale bidaltzen badizkio, kartoizko kaxa batean, 
liburu-denda edo liburutegi bati, kartoizko kaxan barra-ko-
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de bat egongo da, banaketa-zerbitzuak esleitutako jarrai-
pen-zenbakiarekin, eta argitaratzaileak sorturiko faktura edo 
adierazpen batekin, zeinaren identifikatzaileak lotzen baititu 
bidalketa eta bezeroa. Identifikatzaile hauetako bakoitza ba-
karra da, ezarritako helmen edo testuinguru batekiko. 

Hiztegiaren arazoari aurre egiteko konponbide partzial bat da 
hiztegi kontrolatua erabiltzea. Hain zuzen ere, arauak ezar di-
tzakegu, baliabideei izenak eta etiketak esleitzen zaizkien mo-
dua estandarizatzeko xedez. Bestalde, mapak sor ditzakegu, 
gure ohiko hizkeran erabiltzen ditugun terminoak eta termino 
kontrolatuak zein egiaztatuak lotzeko. Nolanahi ere, hiztegi 
kontrolatuak ezin du anbiguotasun oro deuseztatu. Pasapor-
teen eta identitate-agiri nazionalen sisteman, izen-abizenak 
azaldu behar dira, eta ezin da goitizenik erabili; halere, ziur aski 
Robert John Smith bat baino gehiago egongo da sisteman. 

Xede jakin baterako erabiltzen den hizkuntza kontrolatzeak 
bestelako galdera batzuk dakartza berekin: Nork idazten eta 
betearazten ditu arau horiek? Zer gertatzen da arau ezber-
dinen arabera funtzionatzen duten antolaketa-sistemak alde-
ratzen, uztartzen edo beste moduren batean elkartzen dire-
nean, berez sortu ziren xede-testuingurutik kanpo? 

4.2 bAliAbideen Arteko 

lAu bereiZkuntZA

Baliabidearen nolakotasunak berebiziko garrantzia du kalita-
tezko antolaketa-sistemak sortzeko eta mantentzeko orduan. 
Baliabideez ari garenean, lau bereizkuntza egiten ditugu: ar-
loa, formatua, agentzia eta fokua. 4.1 marrazkian –Baliabideen 
arloa, formatua, fokua eta agentzia– baliabideei buruzko lau 
bereizkuntza, ikuspegi edo ikuspuntu horiek erakusten dira; 
ez direnez independenteak elkarren artean, ezin ditugu kate-
goria gisa aurkeztu. 
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4.2.1. bAliAbideen ArloA 

Baliabideen arloa nozio intuitibo bat da: nozio horren bidez, 
baliabideak elkarren artean bereizteko balio duten ezaugarri
-sorta naturalen edo intuitiboen arabera multzokatzen dira ba-
liabideak. toki berean eta uneren batean dauden baliabideak 
ad hoc edo ausaz multzokatzen dituen ideiaren aurkakoa da. 

Baliabide fisikoei dagokienez, arloak bereiz daitezke, gutxi go-
rabehera, baliabideen materiaren arabera edo erraz hautematen 
diren ezaugarriak aintzat hartuz. Carl linnaeus-ek, 1735ean, gau-
za guztien goi-mailako sailkapena egin zuen, animalien, landa-
reen eta mineralen erreinuak ezarriz, eta sailkapen hori sakon 
txertatuta dagoenez hizkuntza eta kultura guztietan, arlo-kate-
gorien sistema hierarkikoak sortzen dira. Kategorietako kidetzak 
ezaugarri partekatuen eta elkarri lotuen ereduz osaturik daude, 
eta horien muga naturalek baldintzatzen dituzte arlo-kategorien 
sistemako alderdi asko: kategoria bateko kidetzat jotzen den ba-

Digitalki sortua

Digitalizatua

liburuak

Arloa

baliabideak

fokua

formatua Agentzia

Primarioa

Aktiboa

Artea

deskribapena

Pasiboa 

musika

datuak

fisikoa

etab...

digitala 

Baliabideez ari garenean, lau bereizkuntza egin ditzakegu: arloa 
(materia- edo eduki-mota); formatua (fisikoa edo digitala); agen-
tzia (aktiboa edo pasiboa) eta fokua (primarioa edo deskribapena).

4.1 marrazkia: 
baliabideen arloa, formatua, fokua eta agentzia
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liabide batek beste kategoria bateko kidea ere izan behar du, 
baldin eta zenbait ezaugarri, baina ez guztiak, partekatzen badi-
tu harekin. adibidez, museo bateko estatua marmolezko batek 
orobat izan behar du material-mota bat, eta aquarium batean 
dagoen arrain batek orobat izan behar du animalia-mota bat. 

dokumentu-motaren espektroa

Dokumentu-mota edo -arlo ezberdinak bereiz daitezke, 
honako faktore hauen arabera: dokumentuaren edukia zer 
neurritan dagoen semantikoki aurre-ezarria, zenbateko bar-
ne-egituraketa duen dokumentuak, eta zer lotura dagoen 
dokumentuaren aurkezpen/formatuaren eta eduki/egitura-
ren artean. Edukiari, egiturari eta aurkezpenari dagozkion 
hiru ezaugarri horiek modu sistematikoan aldatzen dira 
dokumentu-mota narratiboetatik –eleberriak, kasu– doku-
mentu-mota transakzionaletara –fakturak, kasu–. 

Dokumentu narratiboei dagokienez, jendeak idazten ditu, 
eta heterogeneoak dira bai egituran bai edukian; norma-
lean, prosa eta elementu grafikoak biltzen dituzte, beste-
rik ez. aurkezpenaren ezaugarriek arduraz indartzen dute 
halako dokumentuen egitura eta semantika: adibidez, 
izenburuen eta goiburu nagusien letra-neurria handia iza-
ten da, eduki garrantzitsua delako; oin-oharretan, berriz, 
letra-tamaina txikiagoa erabiltzen da. Dokumentu-mota 
transakzionalak, normalean, mekanikoki sortzen dira, eta, 
horren ondorioz, homogeneoak dira egituran eta edukian; 
«datuak» biltzen dituzte batez ere: letra-mota sendoan 
adierazitako edukia, semantika zehatz bati jarraitzen dio-
na eta ordenagailu bidez prozesatu daitekeena. 

Espektroaren erdialdean, badira dokumentu-mota hibri-
doak, hala nola testuliburuak, entziklopediak eta eskuli-
buru teknikoak, zeinetan hainbat eduki nahasten baitira: 
testu narratiboak, batetik, eta marrazkietan edo datu
-koadroetan egituratutako edukia, bestetik. 
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Informazio-baliabideen kasuan, erraz hautematen diren ezauga-
rriak –hala nola liburu baten kolorea edo tamaina– ez dira hain 
modu fidagarrian lotzen baliabidearen arloarekin; horregatik, ar-
loak bereizteko, ezaugarri semantikoak hartu ohi ditugu aintzat: 
«entziklopediak», «eleberriak» edo «fakturak» bereizteko, horien 
ohiko gaiak edo eduki-mota aipatzen dira, ezen ez halakoak aur-
keztu ohi diren era askotariko formatu fisikoak. Oso bilduma txi-
kia baldin badaukazu, edo argazki-estudio batean bazaude, zen-
tzuzkoa izan daiteke liburuak kolorearen edo neurriaren arabera 
sailkatzea, baina liburutegi handi batean, ez litzateke batere era-
bilgarria izango liburuak ezaugarri fisikoen arabera antolatzea. 

Informazio-baliabideen motak hierarkien arabera antola ditza-
kegu. Nolanahi ere, kategorien arteko mugak ez direnez guztiz 
zorrotzak, erabilgarriagoa da informazio-baliabideen motak con-
tinuum baten gisan irudikatzea, eduki narratibo ez oso egituratu-
tik hasi eta eduki transakzional zeharo egituratuan buka. Marko 
horrek –Dokumentu Moten Espektroa deitu diote Glushkok eta 
McGrathek– honako ideia hau biltzen du: baliabide-arloen arteko 
mugak, ostadarreko koloreen arteko mugak bezalaxe, erraz be-
reizten dira espektroari urrunetik begiratu gero, baina zailagoa da 
bereiztea elkarren ondoan daudenean. (Ikus taula gehigarria: Do-
kumentu Moten Espektroa, eta horri loturiko 4.2 marrazkia). 

4.2 marrazkia: dokumentu moten espektroa

narratiboak

Moby Dick Hiztegia

Herman Melville

transakzionalak

Dokumentu Moten Espektroa dokumentu-moten continuum bat 
da: mutur batean dokumentu narratiboak daude, gehienbat testua 
biltzen dutenak, hala nola eleberriak, eta beste muturrean, berriz, 
dokumentu transakzionalak, informazio oso egituratua biltzen du-
tenak, hala nola fakturak. Bien artean, badira dokumentu-mota hi-
bridoak, zeinak eduki narratiboa eta transakzionala izaten baitute; 
horren adibide dira hiztegiak eta entziklopediak.
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4.2.2 bAliAbideen formAtuA 

Baliabideek era askotako formatuak izan ditzakete; oinarrizko 
bereizkuntza hau izaten da: baliabidea formatu fisikoan ala digi-
talean dagoen. Bereizkuntza hori bereziki garrantzitsua da balia-
bideak biltzeko edo kontserbatzeko sistemei dagokienean, izan 
ere, biltegiratzeko orduan, ezaugarri fisikoak aintzat hartu behar 
izaten dira, eta, are, batzuetan muga bihurtzen dira. Bereizkun-
tza horrek, ordea, ez du halako garrantzirik maila logikoan, ba-
liabideekin gauzatuko diren elkarreragin-jarduerak diseinatzean, 
zeren baliabide fisikoen ordezko digitalekin gainditu baitaitezke 
ezaugarri fisikoek ezarritako mugak. Online denda batean bila ga-
biltzanean, auto bat edo etxetresnak erosi nahian, ez du axola non 
dauden, egiaz, auto edo etxetresna horiek, ez eta nola antolatu 
diren ere. (Ikus taula gehigarria: Antolaketa-sistemen hiru lerroak). 

Errepresentazio digital asko aise lotu daitezke dagozkien ba-
liabide fisiko edo digitalekin, baina jakin beharra dago zein 
den baliabide originala edo primarioa, bereziki baliabide ba-
kar edo baliotsuak direnean. 

Gaur egun, antolaketa-sistemetako baliabide asko digitalki sor-
tuak dira: hitz-prozesadoreen, kamera digitalen eta audio- zein 
bideo-grabagailuen munduan eratuak. Beste baliabide digital 
batzuk, berriz, «gauza adimentsu»etako sentsoreen bidez sor-
tzen dira, eta, horietaz aparte, bestelako sistema batzuek balia-
bide digitalak sortzen dituzte elkarreraginean jarduten direnean 
barra-kodeekin, QR kodeekin, RFID etiketekin edo identitateari 
eta kokapenari jarraitzeko beste mekanismo batzuekin. 

Kontrara, badira digitalizazioaren bitartez sortzen diren balia-
bide digitalak: digitalizazioa deritzon prozesuaren bitartez, ja-
torriz formatu fisikoa duten artefaktuak eraldatzen dira, orde-
nagailu bidez gordetzeko eta erabiltzeko. liburuak, argazkiak, 
planoak eta disko-bildumak digitalizatzen ditugu. liburuak 
digitalizatzeko, adibidez, orrialdeak eskaneatu daitezke, eta 
karaktereak identifikatzeko softwareak erabili; bestela, testua 
berridatz daiteke ordenagailuan. 
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Formatu digital mordoxka bat daude, zeinak ezberdinak baiti-
ra hainbat modutan, baina, gutxi gorabehera, bi dimentsiotan 
aldera ditzakegu: zer neurritan bereizten duten eduki infor-
matiboa eta aurkezpena, eta edukiaren arteko bereizkuntzak 
zer-nolako argitasunarekin azaltzen dituzten. Bi dimentsio ho-
riek batera hartuz gero, «Informazio IQ» orokorraren arabera 
aldera ditzakegu baliabideen formatuak: printzipio nagusia 
izango litzateke ezen formatu «adimentsuagoek» ordenagailu 
bidez prozesatu daitekeen informazio gehiago biltzen dutela; 
hala erakusten du 4.3 marrazkiak: Informazio IQ. 

Formatu digital sinpleek, «testu soil»eko dokumentuetarako 
erabiltzen direnek, ordenagailuko teklatuan ikusten dituzun 
karaktereak biltzen dituzte, besterik ez. Formatu sinpleen ar-
tean, aSCII da gehien erabiltzen dena, baina aSCII desegokia 
da hizkuntza gehienentzat, karaktere-sorta zabalagoak dituz-
telako; bestalde, aSCII formatuak ezin ditu karaktere mate-
matikoak kudeatu. Unicode deritzon kode estandarra, hain 
zuzen, muga horiek gainditzeko diseinatu zen. (aSCII eta Uni-
code xehetasun handiz aztertuko ditugu atal honetan: 9.3.1 
Oharpenak).

Dokumentu-formatu gehienek, halaber, egiturazko osagaien 
hierarkia bat kodetzen dute modu esplizituan: atalak, azpia-
talak edo osagai semantikoak, hala nola deskribapenak edo 
prozeduraren urratsak; batzuetan, aurkezpenaren edo forma 
inprimatuaren itxura ere zehazten dute. Gainera, aintzat har-
tu behar da beste bereizkuntza bat, ea informazioa testu-ka-
raktereen sekuentzia gisa kodetuta dagoen, ordenagailuez 
gainera gizakiek ere irakurtzeko eran. Karaktereak XMl bidez 
kodetuz gero, esaterako, berariaz sorturiko kode edo oharpen 
geruzak txertatu daitezke, «testu soila»ri dagokion edukiaz 
gainera. XMl prozesatzaileek Unicoderen erabilera ahalbidetu 
behar dutenez, XMl dokumentuetan edozein karaktere ager 
daiteke. Formatu digital konplexuenak, ordea, multimedia ba-
liabideei eta dimentsio ugariko datuei dagozkienak dira: ha-
lakoetan, datuen formatua asko optimizatzen da, analisi edo 
aplikazio berezituetarako. 
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Baliabide ez-testualak digitalizatu nahi direnean, hala nola ar-
gazki analogikoak, marrazkiak eta audio- zein bideo-grabake-
ta analogikoak, aukeratu behar da, besteak beste, zenbat pi-
xeletan egingo den eta zein izango den kolorearen sakonera, 
laginketa-tasa, iragazki-maiztasuna eta konpresioa, izan ere, 
faktore horiek eta beste alderdi tekniko batzuek baldintzatu-
ko baitute errepresentazio digitala. 

Baliabide digitalizatuek xede-erabilera eta -gailu asko izan di-
tzakete, eta, beharbada, horietako bakoitzak ikuspegi edo for-
matu zehatz bat behar izango du digitalizazioari dagokionez. 
Baliabide digitalizatuen ibaian-beherako erabiltzaileek jakin 
beharra dute zer formatutan sortu zen kasuan kasuko arte-
faktu digitala, dagoen moduan berrerabili edo beste moduren 
batean prozesatu behar ote duten jakiteko. 

Formatu digital batzuek ahalbidetzen dituzten elkarreragin
-jarduerak indartsuagoak dira baliabide fisikoek ahalbidetzen 
dituztenak baino, eta ezberdinak dira kalitateari dagokionez 
ere. Museoak, adibidez, teknologia birtuala erabiltzen ari dira 
erakusketa interaktiboak sortzeko, zeinetan bisitariek aukera 
baitute eguzki-sisteman barna hegan egiteko, beren gorpu-
tzak eskaneatzeko eta, grabitatea aldatuz, pareta batetik bes-
tera jauzi egiteko. Dokumentu digitalen formatu sofistikatuei 
esker, elkarreragin-jarduerak egin daitezke irudi edo bideo 
digitalekin, 3 dimentsioko grafikoekin edo datu-sorta txerta-
tuekin –oharpenak dituztenekin–. Google art Project deritzon 
egitasmoan, margolan ezagunen erresoluzio handi-handiko 
argazkiak biltzen dira, zeinetan artelanen xehetasun ñimiñoak 
ikus baitaitezke, museotako behaketa-baldintza normaletan 
hauteman ezinak. 

Nolanahi ere, baliabide fisikoen errepresentazio digitaletan 
informazio eta gaitasun garrantzitsuak galdu daitezke. adi-
bidez, hip-hop musikan bada soinu bereizgarri bat, binilo dis-
koak jogailuan daudelarik «harramazkatuz» sortzen dena, eta 
soinu hori ezin da egin MP3 formatuko musika-fitxategiekin. 
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Copyrightak, sarri, oztopoak jartzen dizkio digitalizazioari: ba-
tetik, lege-kontuak daude; bestetik, digitalizazioak berak ahal-
bidetzen du copyrighta betearaztea digitalizazioaren sorrera-
ren aurretik ezinezkoa zen neurrian, izan ere, ezabatu egiten 
ditu elkarreragin-jarduera eta irisgarritasun ohiko batzuk, libu-
ru fisikoei berez dagozkienak, hala nola beste norbaiti emate-
ko edo saltzeko gaitasuna. 
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edukiaren errepresentazioaren argitasuna

4.3 marrazkia: informazioa iQ

Informazio IQ nozioak adierazten du ezen dokumentu-forma-
tuak bi dimentsiotan izan daitezkeela ezberdinak: batetik, edu-
kiaren errepresentazioaren argitasunari dagokionez; bestetik, 
edukiaren eta aurkezpenaren banaketari dagokionez. Doku-
mentu eskaneatu bat, adibidez, dokumentu baten argazki bat 
baino ez da, ez du halako bereizkuntzarik egiten, beraz, pun-
tuazio baxua du bi dimentsioetan. Datu-sortek eta XML doku-
mentuek, aldiz, argi eta garbi bereizten dituzte eduki-motak, 
eta aurkezpenak ere modu bereizian esleitzen dituzte; horre-
gatik, puntuazio altua dute bi dimentsioetan eta Informazio IQ 
altuena dute. HTML dokumentuetan, edukiari dagozkion be-
reizkuntzak aurkezpenaren bidez egiten dira normalean, hor-
taz, IQ baxuagoa dute. Informazio IQ altua duten formatuek 
erraztu egiten dute ordenagailu bidezko prozesamendua.
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4.2.3 bAliAbideen AgentZiA 

Pertsonak baliabide

liburu honen lehenagoko bertsioetan itzuri egin genion 
pertsonak baliabide direneko galderari, antolatzearen 
Diziplina ez zailtzeko. Jendeak hamaika modutara an-
tolatzen du bere burua, elkarren alboan bizitzeko, jakin-
tza partekatzeko eta norbanako gisa lor zezakeena bai-
no gehiago lortzeko; bestalde, baliteke zenbait jarrera, 
hala nola konfiantza edo elkarrekikotasuna, «antolaketa
-printzipioak» izatea gizartean. Baina halako harreman 
eta elkarreragin organikoek ez dute izaten berariazko 
antolaketarik, eta egiazko antolaketa Sistemetan hala 
izan behar duela uste izaten da. Salbuespena dira, alde 
horretatik, «berariazko komunitateak». 

Edonola ere, antolaketa Sistemen harira eman dugu de-
finizioaren baitan, jendea baliabidetzat har daiteke: giza 
baliabideak, baliabide digitalak eta fisikoak bezalaxe, iden-
tifikatu, kategorizatu eta deskribatu daitezke beren atribu-
tuen eta harremanen arabera, eta giza baliabideek, orobat, 
elkarreragin-jardueretan parte hartzen dute, balioa sortze-
ko. Negozioetan, jendea antolatzen da bere gaitasunak, 
jakintza eta agentzia areagotzeko. Konpainien antolaketa
-grafikoek hierarkia formal bat erakusten dute maiz, zei-
nean langile bakoitzaren rola zehazten baita haren arduren 
arabera, eta konpainiako beste batzuekin dituen harrema-
nen arabera. langileak modu abstraktuan irudikatzen ba-
dituzu, hau da, irudikatzen baduzu baliabideak direla, nor 
bere funtzio, input eta output espezifikoak eta aurreikus-
garriak dituztenak, langileak eta prozesuak elkarren men-
deko izan daitezke, bata bestearen lanaren xehetasunetan 
katramilatzeko beharrik gabe. «Kutxa belzteko» prozesu 
horrek (blackboxing) espezializazioa bultza dezake, eta 
antolaketaren funtzionamendu eraginkorragoa ekarri. 
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Agentziak adierazten du zer neurritan abia ditzakeen baliabi-
de batek ekintzak bere kabuz. Continuum bat ezar dezakegu: 
mutur batean, baliabide guztiz pasiboak daude, ekintzarik abia 
ezin dezaketenak; beste muturrean, berriz, baliabide aktiboak, 
zeinak gai baitira ekintzak abiatzeko, oinarritzat hartuz inguruan 
nabaritzen duten informazioa edo beste baliabide batzuekiko el-
karreraginean erdiesten dutena. Demagun liburu bat irakurtzen 
ari garela hondartzan; liburuak eguzkiaren energia xurgatuko 
du eta berotuko da, halere, ez dauka modurik bere tenperatura 
neurtzeko, eta baliabide guztiz pasiboa da. Merkuriozko termo-
metro arruntek tenperatura nabaritzen eta erakusten dute, baina 
ez dira gai beren neurketa adierazteko; termometro digital hari-
rik gabekoak eta estazio meteorologikoak, ordea, bai.  

Baliabide pasiboek izen edo eragingai gisa funtzionatzen 
dute: ekintzak gauzatzen dira horien gainean; baliabide akti-
boak, berriz, aditzen edo eragingarrien modukoak dira: ekin-
tzak gauzatzen dituzte. agentziaren kontzeptua premiazkoa 
zaigu honako baliabide hauek antolaketa-sistemaren markoan 
sartzeko: informazio-iturri aktiboak direnak edo izaera kon-
putazionala dutenak. Halaber, kontzeptu horri esker, antola-
keta-sistemei buruzko eztabaidetan, aintzat har ditzakegu 
baliabide bizidunak, edo, zehatzago esateko, gizakiak, modu 
orokorrago batean, haien agentzia azpimarratuz. 

4.2.3.1 bAliAbide PAsiboAk edo erAgingAiAk

Baliabide pasiboz edo eragingaiez osaturiko antolaketa-siste-
mak edonon aurki ditzakegu, arrazoi sinple baten ondorioz: 
bizi garen mundu hau baliabide fisikoz beterik dago, zeinak 
izendatzen eta identifikatzen baititugu haiekin elkarreragi-
nean jardun ahal izateko. Baliabide pasiboak, normalean, uki-
gaiak eta estatikoak izaten dira; horrenbestez, haien gainean 
ekintzaren bat edo elkarreragin-jardueraren bat gauzatzearen 
poderioz bihurtzen dira baliotsu. 

Baliabide fisikoak eta horien baliokide digitalizatuak gorde-
tzen diren antolaketa-sistema gehienetan, baliabide horiek 
pasibotzat hartzen dira. liburutegiko apalean dagoen libu-
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ru fisikoak, irakurgailu elektronikoan dagoen liburu digitalak, 
museoko galerian dagoen estatuak edo supermerkatuko hoz-
kailuan dagoen garagardo-kaxak balioa sortuko du norbaitek 
maileguan hartzen duenean, edo behatzen duenean, edo kon-
tsumitzen duenean; bestela, ez. Baliabide horien artean, ezei-
nek ez du agentziarik erakusten, eta ezin du ekintzarik abiatu, 
balioa bere kabuz sortzeko. 

4.2.3.2 bAliAbide AktiboAk edo erAgingArriAk

Baliabidek aktiboek balioa edo emaitzak eragiten dituzte be-
ren kabuz; batzuetan, elkarreragin-jarduerak abiatuz baliabide 
pasiboekin. Baliabide aktibo izan daitezke gizakiak, beste balia-
bide bizidun batzuk, agente konputazionalak, informazio-iturri 
aktiboak, webean oinarrituriko zerbitzuak, ibilgailu autonomoak 
(gidaririk gabe ibil daitezkeenak), robotak, aplikazioak, maki-
nak eta bestelako objektu batzuk, hala nola bonbillak, aterkiak 
edo oinetakoak, zeinei, berez arruntak badira ere, «adimena» 
erantsi baitzaie. ahalmen konputazionala, biltegiratze-gaitasu-
na eta komunikazioaren banda-zabalera baliatu dezakegu, eta 
horien bidez baliabide aktiboak sortu, zeinak gai izango baiti-
ra baliabide fisiko pasibo arruntek egin ezin ditzaketen gauzak 
egiteko eta elkarreragin-jarduerak gauzatzeko. 

Baliabide aktiboez denez bezainbatean, bost gaitasunen ara-
bera aztertu ditzakegu. Gaitasun horiek baliabideen agentzia 
areagotzen duten pixkana-pixkana: bata bestean oinarrituz, 
baliabideei eta parte hartzen duten antolaketa-sistemei modu 
gehiago eskaintzen dizkiete balioa sortzeko, elkarreragin-jar-
dueren eta informazio-trukeen bitartez. 

ZentZumenak edo jabekuntZa 

Baliabide batek nolabaiteko agentzia izan dezan, gai izan 
behar du, gutxien-gutxienez, bere inguruneko edo beste ba-
liabide batzuekin dituen elkarreragin-jardueretako alderdi ba-
tzuk sentitzeko edo horien jabe izateko. termometroak, adi-
bidez, tenperatura neurtzen du; foto-detektatzailea izeneko 
gailuak, berriz, argia neurtzen du; gasolina-adierazleak zehaz-
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ten du zenbat gasolina geratzen den autoko gordailuan; GPS 
gailuak bere kokapena konputatzen du, sateliteen seinaleak 
detektatu eta analizatu ostean; soinean eramateko sentsoreak 
gai dira zure bihotzaren taupada eta noraino ibili zaren adie-
razteko. Hala ere, zerbait sentitzeak ez du baliorik sortzen, be-
rez, antolaketa-sistema batean. Zerbait egin behar du. 

aktibaZioa 

Baliabide bat aktibatzeko gai izango da baldin eta, sentitzen 
duen informazioaren ondorioz, ekintza bat abiatu eta emaitzak 
edo balioa sor baditzake. Maiz, «aktibatzaile» esaten zaio meka-
nismo edo sistema fisikoak mugitzeko edo kontrolatzeko gai den 
baliabideari; aldiz, baliabidea biologikoa denean, «efektore» esa-
ten zaio. Baliabideak hainbat modutara aktibatu daitezke: argiak 
piztu ditzakete, baita bozgorailuak, kamerak, motorrak edo eten-
gailuak ere; mezuak bidal ditzakete sentsore baten egoerari edo 
balioari buruz, edo hara-hona ibil daitezke (robotak, adibidez). 

Baldin eta baliabide batek bere egoeraren alderdi batzuk era-
kutsi eta igorri baditzake, baina, balioa sor dadin, ezinbeste-
koa bada beste baliabide batek (gizaki batek, seguru asko) 
hori ikustea edo entzutea, eta horren arabera ekintzaren bat 
gauzatzea, aktibazio potentzial edo sor bat eratuko da. 

Esate baterako, baliabide pasiboak baliabide aktibo bilaka 
daitezke RFIP txipak gehituta; txip horiek, funtsean, barra-ko-
deak dira, irrati-transpondedore bat txertatua dutenak. RFID 
txipak igortzen hasiko dira RFID irakurgailu bat sumatzen du-
tenean. Horren bidez, kokapenaren jarraipen automatizatua 
ahalbidetzen da, eta baliabideek beren testuingurua senti de-
zakete. RFID hargailuak txertatzen dira muntaketa-kateetan, 
karga eta deskargako portuetan, aparkamenduetan, bidesari
-postuetan edo dendetako apalategietan, hartara, hauteman 
dezakete noiz dagoen RFID etiketa duen baliabide bat koka-
pen esanguratsuren batean. RFID etiketak erabilgarriagoak 
izango dira baldin eta tenperatura, hezetasuna, abiadura eta, 
are, kutsadura biologikoa hautematen duten sentsoreetako 
informazioa erregistratu eta helarazi badezakete. 
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baliabide aktiboak:  
nest termostatoaren «ekosistema»

Bi argazki horietan, iPadeko Nest aplikazioa ikus deza-
kezue: lehenengoan, termostatoa kontrolatzeko taula 
ikus dezakezue; bigarrenean, berriz, energiaren erabile-
raren historiala agertzen da, pop-up erako ohar batekin, 
zeinean azaltzen baita, tenperatura berrezartzearen on-
dorioz, egun horretan energia gehiago erabili dela, ba-
tez beste erabiltzen dena baino. Nest termostatoak gailu 
zentral gisa funtzionatzen du, beste baliabide aktiboekin 
komunikatzen baita: argiekin, etxetresnekin, ke-detek-
tagailuarekin, soinean eramateko osasun-sentsoreekin 
etab. (https://nest.com/)

(Pantailaren argazkiak: Andrea Angquist. Baimenarekin erabiliak)

https://nest.com/


208 Antolaketa-sistemetako baliabideak

konektibitatea 

Baliabide aktibo batek zeregin erabilgarriak gauzatuko badi-
tu, konektatuta egon behar du, nola edo hala, beste baliabi-
deren bat maneiatzen edo kontrolatzen duen aktibazio-me-
kanismoarekin. Gerta liteke, baliabidearen eta aktibatzen den 
gauzaren artean, konexio zuzen eta iraunkor bat egotea; hala 
izaten da, adibidez, termostatoen kasuan: tenperatura senti-
tzeko gaitasuna du, zeina modu finkoan lotuta baitago be-
rotzeko edo hozteko sistemarekin; ondorioz, tenperaturaren 
arabera, sistema piztu egingo da, edo itzali. 

Baliabide aktiboen diseinuari dagokionez, berrikuntza ga-
rrantzitsu bat gertatu da: baliabide fisikoei software «es-
talki» bat jartzen zaie, IP helbide bat eman, eta Interneteko 
protokoloekin konektatzen dira; horrela, informazioa bidal 
dezakete aplikazio batera, zeinak ekiteko ahalmen handia-
goa baitu. Halako baliabideei buruz esaten da «Gauzen In-
ternet»en parte direla. 

telefono adimentsuak, bestalde, baliabide aktiboak dira, eta 
gai dira testuinguruari dagozkion parametro gero eta gehia-
go identifikatzeko eta partekatzeko –besteak beste, beren 
kokapena, norabidea eta abiadura–; modu horretan, informa-
zio-zerbitzuak pertsonalizatzeko balio dute. Halaber, telefono 
adimentsuak gai dira zenbait aplikazio martxan jartzeko, zei-
nak mezuak trukatzen baitituzte beste baliabide adimentsu 
batzuekin, nola jarduten diren kontrolatzeko eta optimizatze-
ko xedez. 

konputaZioa edo programagarritasuna 

Baliabide aktibo sinpleak modu deterministan jarduten dira: 
sentsoreak honako hau irakurtzen badu, harako hura egingo 
du. Beste baliabide aktibo batzuk, ordea, gaitasun konputa-
zionalak dituztenez, gai dira sentsoreen bidez jasotako une-
ko informazioa zein informazio historikoa aztertzeko, elkarre-
ragin-baliabide horietan datu-balio edo -eredu nabarmenak 
identifikatzeko, eta beren jarduna horren arabera moldatzeko. 
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termostato asko programagarriak dira, baina jende gehienak 
ez du programatzeko lanik hartzen; horrenbestez, ez dute 
energia aurrezten, nahiz eta horretarako balizko aukerak edu-
ki. Nest labs konpainiak termostato berezi batzuk sortzen 
ditu, beren kabuz programatzen direnak. Nest termostatoak 
tenperatura, hezetasuna, mugimendua eta argia hautemate-
ko sentsoreak ditu, etxea inor badagoen ebazteko gai dire-
nak, eta, halaber, Wi-Fi konexioa dauka, tokiko eguraldiaren 
datuak biltzeko. 

Roomba xurgagailu-robota sigi-saga ibiltzen da etxean bar-
na, altzariak eta kableak saihestuz eta eskailerak igoz zein 
jaitsiz; gainera, garbiketa-ibilbideak optimizatzen ditu, toki 
bereziki zikinetara iristeko. Edonola ere, hautsa eta zikina 
xurgatzen ditu, besterik ez. Badira robot sofistikatuagoak, 
gaitasun asko izan ditzaten eta egokitu daitezen diseinatzen 
direnak: horrela, gai dira kasuan kasuko ekoizpen-prozesu-
rako behar diren eginkizunak behin eta berriro egiteko, eta, 
horretaz aparte, etengabe hobetu daitezke, software-egune-
raketen bidez, zure mugikorreko aplikazioak bezalaxe. Ro-
boten belaunaldi berri bat sortu da, eta horren adibide dugu 
Baxter deritzon robot bat, zeinari ekintza baten adibidea 
erakutsi eta ikasi egiten baitu: pertsona batek Baxterren be-
soak eta eskuak mugituko ditu, zer egin behar duen erakuste 
aldera; Baxterrek, orduan, bere burua programatuko du ekin-
tza hori errepikatzeko, eta behin hori egin duenean, baietz 
adieraziko du buruarekin. 

konposagarritasuna eta lankidetZa

Baliabide aktibo «adimentsuenak» gai dira biltzen duten in-
formazioa aztertu eta beren jarduna moldatu baino gauza 
gehiago egiteko. Esaterako, gai dira, formatu eta protokolo 
estandarrak eta ez-patentatuak erabiliz, zer dakiten eta beste 
baliabide batzuei zer egin diezaioketen adierazteko. Horrek 
esan nahi du ezen modu independentean diseinatu eta mar-
txan jarritako baliabideak gai direla elkarrekin lan egiteko, eta, 
horrela, balioa sortzeko. 
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Webeko antolaketa-sistema asko baliabide digital aktiboen 
bildumez edo konfigurazioz osaturik daude. Mota horretako 
baliabide aktiboen artean, elkarreragin-jarduerek negozio-e-
redu oso informatizatuak inplementatzen dituzte, zeinetan 
balioa sortzen baita informazioa trukatuz, maneiatuz, eralda-
tuz edo beste moduren batean prozesatuz, eta ez, ordea, ba-
liabide fisikoak maneiatuz, eraldatuz edo beste moduren ba-
tean prozesatuz. 

Pixkana-pixkana, baliabide fisikoei ere modulartasunaren 
eta konposagarritasunaren printzipioak ezartzen ari zaiz-
kiela ikusi dugu: jatorri libreko software-liburutegiak sortu 
dira, sentsoreak eta mikro-kontrolagailuak erabiltzeko, bai 
eta aPI erabilerrazak ere. Funtsean, softwarea eta baliabide 
fisikoak erabiltzen ari gara eraikuntzarako bloke funtziona-
lak balira bezalaxe, eta estandarrek berebiziko garrantzia 
izango dute. 

«Etxe adimentsuei», «bulego-eraikin adimentsuei» eta «hiri 
adimentsuei» buruzko lanetan, baliabide fisiko «adimen-
tsu»en antolaketa-sistemak osatzeko diseinuak sortzen ari 
dira. Martxan daude esperimentu asko, eta produktu berriak 
ere atera dira, zeinek hainbat modutara uztartzen baitituzte 
hardwarea eta softwarea, horien arteko diseinu-konpentsa-
zioak ulertzeko eta, horrela, gailu «adimentsuak» non egon 
behar liratekeen ahalik hobekien zehazteko. adibidez, bi 
hauek aldera ditzakegu: batetik, «etxe adimentsu» bat, gai-
lu zentral oso adimentsu baten inguruan eraikia, zeina bes-
te gailu «ez hain adimentsu» batzuekin komunikatzen eta 
koordinatzen baita, eta gailu guztiak dira ekoizle berdinak 
egindakoak; bestetik, «etxe adimentsu» bat, zeinean gai-
lu guztiek baitute adimen-maila bera, eta hainbat ekoizlek 
egindakoak baitira. 

Eskala konplexuagoei erreparatuta, berokuntza- eta hozte-sis-
temak kontrolatu nahi balira eraikin zinez adimentsu batean, 
ez lirateke termostato programagarriak bakarrik erabiliko; ai-
tzitik, eredu bat eraikiko litzateke, aztertze aldera nola berotu 
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eta hoztu daitekeen eraikina energiaren erabilera eta kostua 
optimizatzeko eran, eta geletan tenperatura egokia manten-
duz betiere: modelo horretarako input gisa, aintzat hartuko 
lirateke eguraldiaren iragarpenak, bidaia-egutegiak, elektrizi-
tatearen kosturari buruzko informazioa –hainbat iturritatik bil-
dua– eta beste datu garrantzitsu batzuk. 

aplikazioen interfaze estandarren bitartez, baliabide akti-
boak elkarreraginean jardun daitezke jendearekin, osteran-
tzean sentsoreen bidez jasoko luketen informazioa biltze-
ko, edo sentsoreak dakarren informazioa areagotzen duten 
datuak jasotzeko. termostato programagarri bat gai baldin 
bada erregistratzeko ea zein diren berak kontrolatzen duen 
espazioaren erabiltzaileen lehentasunak denborari dagokio-
nez, gaitasun handiagoa izango du tenperatura-atalase ba-
kar bat daukan termostatoak baino. Interneteko protokolo 
estandar bat erabil liteke termostatoarekin komunikatzeko, 
eta, horren bitartez, termostatoa urrunetik kontrolatzeko au-
kera egongo litzateke. 

Datu-formatu eta komunikazio-protokolo irekien eta estanda-
rren bidez, mota berdineko baliabide aktiboen kasu ugaritako 
informazioa agregatu eta aztertu ahal izango litzateke. adibi-
dez, Google Maps aplikazioa darabilten telefono adimentsuek, 
informazioa igortzen dute beren abiadurari eta kokapenari 
buruz. Datu-sorta horri dagozkion ikaskuntza automatikoko 
teknikek eta optimizazio-teknika sofistikatuek adimen kolek-
tiboa sor dezakete, zeina atzera itzuli ahal baitzaio informazio 
eman zuten baliabideei. Kasu honetan, Google gai da trafiko
-pilaketak identifikatzeko, eta pilaketa batean geldirik dauden 
gidariei bide alternatiboak proposatzeko. 



212 Antolaketa-sistemetako baliabideak

Nolanahi ere, ordenagailu bidezko ekintzak ez dira aukera 
egokiena kasu guztietan. Webak ahalbidetu du pertsonak ba-
liabide aktibo gisa jardutea, eta zeregin labur batzuk egitea, 
zeren ordenagailuek ezin baititzakete zeregin horiek modu 
fidagarrian gauzatu, zehaztasunez deskribatzeko gai izan 
arren. Halako zereginetarako, sarritan, irizpide estetikoak edo 

Honako hau gertatzen bada, harako hura egin

Programazio sistema bat da IFttt («If this then that» 
esaldiaren laburdura; euskaraz: «Honako hau gertatzen 
bada, harako hura egin»): horren bidez, programatzai-
leak ez diren pertsonek baliabide aktiboak konektatze-
ko eta kontrolatzeko ahalmena dute, mundu fisikoan 
zein digitalean. IFttt programek –errezeta esaten zaie– 
informazioa har dezakete Internet-zerbitzuetako liburu-
tegi gero eta handiagotik (data/ordua, egutegia, egural-
dia, albisteak, posta elektronikoa, sare sozialak etab.), 
eta informazio hori kontrol-logika sinpleekin erabili, 
ekintzak eragiteko beste zerbitzu eta baliabide batzue-
tan. Halako errezetek, adibidez, Instagrameko argazki 
bat kopiatu dezakete Google Driven, Fitbit-eko datuak 
gehitu kalkulu-orri batean edo argiak piztu eta itzali, or-
duaren, eguraldiaren edo egunsentiaren arabera. 

«Eguzkia ateratzen bada, hargune elektrikoa piztu». Ez-
kerreko ikonoak eragiten du eskuineko ikonoak adieraz-
ten duen ekintza.

(Argazkia: R. Glushko)
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subjektiboak behar izaten dira. Webean oinarrituriko zeregin 
horietan jarduten diren pertsonei «turkiar Mekanikoak» esa-
ten zaie, erreferentzia eginez XVIII. mendeko xake-jokatzeko 
makina automatikoari, zeinaren barruan pertsona bat ezkuta-
tzen baitzen, eta hark mugitzen baitzituen piezak. 

4.2.4 bAliAbideen fokuA 

Baliabideen arteko laugarren bereizkuntzak honako baliabide 
hauek bereizten ditu: batetik, baliabide primarioak edo origina-
lak; bestetik, horiek deskribatzen dituzten baliabideak. Baliabide 
primario bakoitzari deskribapen-baliabide bat baino gehiago lot 
dakioke, hartara errazagoa izan dadin kasuan kasuko baliabide 
primarioa aurkitzea, interpretatzea edo harekin elkarreraginean 
jardutea. antolaketa-sistema batzuek ez daukate baliabide pri-
marioen gaineko kontrolik, eta deskribapena da baliabide prima-
rioetara iristeko edo horiekin elkarreraginean jarduteko modu ba-
karra: horrelako kasuetan, deskribapen-baliabideak funtsezkoak 
dira. Deskribapen-baliabideei, sarritan, metadatu deitzen zaie. 

Baliabide primarioen eta deskribapen-baliabide edo metada-
tuen arteko bereizkuntza sakonki txertaturik dago biblioteko-
nomian eta antolaketa-sistema tradizionaletan, zeinetako bil-
dumak testuzko baliabidez osatuak izaten baitira batez ere: 
liburuak, artikuluak eta bestelako dokumentuak. Deskribapen
-baliabideei, testuinguru horietan, baliabide bibliografiko edo 
katalogo esan ohi zaie, eta baliabide primario bakoitzari des-
kribapen-baliabide bat baino gehiago lotu ohi zaio. 

geratu eta pentsatu: gauzen internet

Gauzen Internet deritzonari dagokionez, egia da publizita-
te gehitxo ematen zaiola; edonola ere, egia da, halaber, be-
rrikuntza handiak daudela hor. «Gauzen Internet» esaldia 
bilatzen baduzu, ondoan ia edozein baliabide fisikoren ize-
na jarrita, ziur zerbait topatuko duzula. Saiatuko hitz haue-
kin: «umetxoa», «txakurra», «sardexka», «letxuga», «pija-
ma», «farola» eta zeuk aukeratutako beste zenbait. 
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Negozioetan informazio-baliabide digitalak antolatzeko erabil-
tzen diren sistemei dagokienez –hau da, negozio-dokumentuak 
edo transakzioen zein prozesu konputazionalen bidez sortuta-
ko datu-erregistroak antolatzeko balio duten sistemei dagokie-
nez–, halakoek ia beti erabiltzen dituzte baliabide gehigarriak, 
baliabide primarioen sorta edo klase handiak deskribatzen di-
tuztenak edo horiekin nolabait ere lotuta daudenak. 

testuinguru askotan oso erabilgarria suertatzen da baliabi-
de primarioen eta deskribapen-baliabideen arteko aldea, bai-
na antolaketa-sistemei modu orokorrean erreparatzen die-
gunean, sarritan zaila izaten da biak bereiztea, eta zehazten 
dugunean zer baliabide diren primarioak eta zeintzuk diren 
metadatuak, sarritan, gure arretaren fokuaren arabera hartzen 
dugu erabaki hori, unean-unean. 

adibidez, twitterren erabiltzaile askorentzat, 140 karaktereko me-
zua da baliabide primarioa, eta ez zaizkie hain garrantzitsuak irudi-
tzen mezuarekin loturiko metadatuak (nork bidali duen, txio arrunt 
bat den, erantzun bat den, estekarik badakarren etab.). Hala ere, 
zenbait konpainiak twitter erabiltzen dute bidaltzaileen eta mar-
ken eragina neurtzeko, eta gizarte-sareak edo -jarrerak identifika-
tzeko: horien kasuan, metadatuak dira fokua, ezen ez edukia. 

Beste adibide bat jarriko dugu: kirol-talde profesionaletako jo-
kalariak giza baliabideak dira; aldiz, milioika pertsona jarduten 
dira alegiazko kirol-ligetan jokatzen, bideo-jokoen munduan adi-
bidez. Halakoetan, egiazko giza jokalarien estatistikak hartu, eta 
horietan oinarrituz sorturiko baliabideekin osatzen dira taldeak. 
Beste era batera esanda, egiazko kirolean baliabide erantsiak di-
renak baliabide primariotzat hartzen dira liga alegiazkoetan. 

4.2.5 bAliAbideen formAtuA x fokuA 

Baliabideen formatuari dagokion bereizkuntza –baliabide fisikoak 
ala digitalak diren– eta baliabideen fokuari dagokiona –baliabide 
primarioak ala deskribapen-baliabideak diren– alderatzen badi-
tugu, marko erabilgarri bat lortuko dugu, lau baliabide-kategoria 
ezartzen dituen (4.4 marrazkia: Baliabideen formatua x fokua). 
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4.2.5.1  bAliAbide fisiko PrimArioen deskribAPen 
fisikoAk

Baliabide fisikoen eta deskribapen-baliabideen arteko harre-
man zaharrena hauxe da: baliabide fisikoei buruzko deskriba-
penak edo bestelako informazioa formatu fisikoan kodetuta 
egotea. Mesopotamian, duela hamar mila urte gutxi gora-
behera, buztinezko pieza txikiak gordetzen ziren buztinezko 
edukiontzitan, inbentario gisa edo ondasunak zein ganadua 
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4.4 marrazkia: baliabideen formatua x fokua

Baliabideen formatuari eta baliabideen fokuari dagozkien 
bereizkuntzak uztartuta, lau baliabide-kategoria sortzen dira: 
baliabide fisikoak, baliabide digitalak, deskribapen fisikoak 
eta deskribapen digitalak.
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zenbatzeko. 5.000 urte beranduago, buztinezko piezatxoak 
gordetzearen ideia garatu, eta horrela sortu zen idazketa ku-
neiformea: buztinezko piezatxoak bildu ordez, buztinean mar-
kak egiteari ekin zioten; ondorioz, alferreko bihurtu ziren bai 
piezatxoak eta bai edukiontziak ere.  

liburutegietan, fitxa inprimatuak erabili dira, bi mendez, libu-
ruak deskribatzeko baliabide moduan. 

dokumentu kuneiforme bat  
Pergamo museoan

Pergamo museoan (Berlin, Alemania), Babiloniako, Per-
siako eta Asiriako artefaktuen bilduma handi bat dauka-
te, duela ia hiru mila urtekoak denak ere; tartean, buz-
tinezko taula kuneiforme ugari daude: adibidez, goiko 
argazkian agertzen dena.

(Argazkia: R. Glushko)
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4.2.5.2 bAliAbide PrimArio fisikoen deskribAPen 
digitAlAk

Kasu honetan, baliabide digitalak baliabide fisiko bat deskri-
batzen du. Hauxe da harreman horren adibiderik ezagunena: 
liburutegietako online katalogoa, liburutegiko baliabide fisi-
koak zer apaletan dauden adierazten duena: 1960an, txartel 
fisikoak baztertu eta datu-baseen erregistroak ezarri ziren. 
Museotako online katalogoetan, margolanaren, eskulturaren 
edo katalogoko sarrerak deskribatzen duen dena delako ob-
jektuaren argazki digital bat agertu ohi da. 

Baliabide primario fisikoen deskribapen-baliabide digitalak 
funtsezkoak dira hornikuntza-katearen kudeaketan, xehekako 
logistikan, garraioan eta bestelako negozio-eredu batzuetan, 
zeinetan ezinbestekoa baita informazio zehatza izatea, eta 
garaiz, gauzen kokapenari edo egoerari buruz. Deskribapen
-baliabide digitalak sortzen dira baliabide fisiko primarioare-
kiko elkarreragin-jarduera baten emaitza gisa –sentsore bat, 
adibidez–, edo bigarren mailako baliabide fisiko baten bitartez 
bestela, zeina jada lotua baitago baliabide fisiko primarioare-
kin –RFID etiketen edo barra-kodeen kasua da, adibidez–. 

barra-kodeak erostea  
supermerkatu birtual batean 

Australiako Woolworths supermer-
katu-konpainiak «supermerkatu bir-
tual» bat sortu zuen, argazkiz eta 
barra-kodez osatua. Kasuan kasu-
ko produktuaren barra-kodea es-
kaneatuz, produktu hori eskatzen 
duzu, eta gertuen duzun supermer-
katutik bidaltzen dizute.

(Argazkia: R. Glushko)
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Errealitate areagotuko sistemetan, baliabide fisiko bati 
buruzko informazio digitalaren geruza bat gehitzen zaio, 
denbora errealean, baliabide fisikoaren ikuspegi edo irudi-
kapen digital bati. Esate baterako, futbol amerikarreko par-
tidak ematen dituztenean telebistan, marra horixka batzuk 
gainjartzen dira pantailan, jokaldiak markatzeko. Errealitate 
areagotuari dagozkion teknikak –metadatu deskribatzai-
leak edo identifikatzaileak gainjartzen dituztenak– hainbat 
arlotan erabiltzen dira: ekipamendu konplexua maneia-
tu edo mantentzeko gailuetan, telefono mugikorren nabi-
gazioan zein turismo-gidetan, iragarkietan eta bestelako 
eremu batzuetan, non erabiltzaileek, beharbada, beste in-
formazio-iturri bat kontsultatzeko premia izango baitute. 
Hegazkin-kabinetako teknologia aurreratuak gai dira abi-
suak emateko; horretarako, datu garrantzitsuak adieraz-
ten dituzte, eskura dagoen tresneriaren bitartez: adibidez, 
hegazkinetan, lainoen edo lanbroaren ondorioz ikusgaita-
sun kaskarra dagoenean, pistako argiak nabarmentzen dira 
errealitate areagotuari esker. 

Errealitate areagotuko gailuak txertatu dira, berriki, teknolo-
gia eramangarrian, esaterako, Google Glass deritzen betau-
rrekoetan: betaurrekoak soinean dituzularik, dena delako in-
formazioa eskatzen duzu ahotsaren bidez, eta betaurrekoen 
markoan txertaturiko gailuak Interneten bilatu eta emaitza 
erakutsiko dizu lentean bertan. luxuzko autoak saltzen di-
tuzten etxe batzuek antzeko teknologia darabilte gidariaren 
haizetakoan proiektatzeko autoaren aurreko paneleko datuak, 
trafikoaren egoera eta jarraibideak.

4.2.5.3 bAliAbide PrimArio digitAlen deskribAPen 
digitAlAk 

Baliabide digital baten bidez deskribatzen da beste baliabide 
digital bat. Harreman hori suertatzen da liburutegi digitaletan 
eta webean oinarrituriko antolaketa-sistema orotan; ondorioz, 
baliabide digital primarioa irits zaitezke, zuzenean, bigarren 
mailako baliabide digitaletik. 
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4.2.5.4  bAliAbide PrimArio digitAlen deskribAPen 
fisikoAk 

QR barra-kode bat ikusten dugunean egunkari edo aldizka-
rietako iragarkietan, iragarki-ohol handietan, espaloietan, 
kamisetetan edo dendetako apaletan, baliabide primario di-
gital baten deskribapen fisikoaren aurrean egongo gara. QR 
kode bat mugikorreko kamerarekin eskaneatu eta gero, hain-
bat ekintza abiatu daitezke: webgune bat ireki daiteke, infor-
mazioa biltzen duena produktu edo zerbitzu baten inguruan; 
web katalogo batean aukeratutako itemaren unitate bat eska 
daiteke; telefono-zenbaki bat markatu edo beste aplikazio 
edo zerbitzu bat martxan jarri. 

4.3 bAliAbideen identitAteA 

antolaketa-sistema bat eraiki nahi bada, hauek dira funtsez-
ko betebeharrak: arlo bati dagozkion baliabideen identitatea 
zehaztea; erabakitzea ea zer ezaugarri diren garrantzitsuak 
edo nabarmenak arlo horretan diharduten pertsonentzat eta 
sistementzat eta, ondoren, zehaztea zer printzipioren bidez 
biltzen edo definitzen dituzten ezaugarri horiek baliabideen 
arteko harremanak. Norbanakoek baliatzen dituzten hel-
men txikiko antolaketa-sistemei dagokionez, zeregin horiek 
gauzatzeko metodoak ez dira sistematikoak izaten, ad hoc 
erakoak baizik; horrenbestez, antolaketa-sistemak idiosin-
kratikoak izaten dira, eta ez dira ondo txertatzen. Beste mutu-
rrean, instituzioetako eta industriako antolaketa-sistemetan, 
batez ere informazioa barra-barra erabiltzen den eremuetan, 
diseinu-metodo sistematikoak behar izaten dira, zehazte al-
dera zer baliabidek izango dituzten identitate bereiziak eta 
zer harreman izango duten elkarren artean. Ondoren, eredu 
kontzeptualetan deskribatzen dira bai baliabideak bai beren 
harremanak, eta, eredu horiek gida gisa erabiliz, baliabideak 
kudeatzeko eta horiekin elkarreraginean jarduteko sistemak 
inplementatzen dira.  
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4.3.1 identitAteA etA bAliAbide fisikoAk 

Giza ikusmena eta sistema kognitiboa iaioak dira objektuak 
identifikatzen, bai eta objektuak eta horien atzealdea bereiz-
ten ere. are, ez dugu zailtasunik izaten objektu bat edo per-
tsona bat identifikatzeko, distantzia edo angelu berri batetik 
erreparatzen diogunean ere, edo bestelako argiztapen edo 
itzal batekin. Futbol-partida bat ikusten dugunean, aise hau-
tematen dugu nola mugitzen diren jokalariak zelaian barna, 
eta talde bakoitzak bere elastiko bereizgarria duenez, badaki-
gu bi talde ari direla elkarren aurka. 

Baditugu hautemate-mekanismo batzuk, zeinei esker objek-
tu iraunkorrak identifikatu baititzakegu, bai eta horien ezau-
garri ikusgaiak ere; bada, mekanismo horiek aurrebaldintza 
bat baizik ez dira honako antolaketa-zeregin hauek betetze-
ko: objektua identifikatzeko, zer objektu-kategoriari dagokion 
zehazteko eta zer kategoria nabarmendu behar litzatekeen 
erabakitzeko. Gehienetan, betebehar horiek automatikoki eta 
inkontzienteki egiten ditugu; beste batzuetan, ordea, propio 
hartzen ditugu erabakiak gai horien inguruan. Xedearen ara-
bera, kirol-talde bat hainbat modutara antola dezakegu: ba-
liabide bakar bat balitz bezala, jokalari bereizien bilduma bat 
balitz bezala, aurrelariak eta atzelariak bereiziz, titularrak eta 
erreserbakoak bereiziz, eta abar. 

Nahiz eta era asko dauzkagun futboleko jokalariak anto-
latzeko, kasu guztietan jokalaria izango da baliabide iden-
tifikagarri txikiena. Hau da, ez dugu inoiz pentsatuko fut-
bolaria denik berariaz antolatu diren hanka, beso, buru eta 
bestelako gorputz baliabideen bilduma bat, ez baitago gor-
putz zatiak «muntatuz» gizaki bat sortzeko beste erarik. 
Modu orokorragoan esanda, badira muga batzuk, materia 
zatitan edo bildumatan antolatzeari dagozkionak: neurrien, 
formen, materialen eta beste ezaugarri batzuen eraginez, 
gauza batzuk baliabide zatiezintzat hartzen ditugu arlo ba-
koitzean.  
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4.3.2 identitAteA etA bAliAbide bibliogrAfikoAk

liburuzainen eta katalogatzaileen munduan, identitatearen 
auziaz hausnartzea gauza berri samarra da. liburutegiak due-
la 4.000 urte inguru sortu ziren, hala ere, azken mendeetan 
hasi ziren item bakoitzari identifikatzaile edo izen bereizi bat 
ematen; horren aurretik, goiburu edo gaien «edukiontzi» oro-
kor batean pilatzen zituzten baliabideak. Ondorioz, baliabi-
de baten bila zebilenak, lehenik, asmatu beharra zuen ea zer 
edukiontzitan egongo zen berak nahi zuen alea –«Historia?»? 
«Filosofia medikua eta kimikoa?»–; jarraian, kategoria horre-
tan bildutako liburu guztien artean ibili behar zuen miaka, 
item desiratuaren bila. aukerak beti ziren ad hoc eta tokian 
tokikoak, hots, katalogatzaile bakoitzak erabakitzen zuen zer 
edukiontzi eta multzo egongo ziren bere katalogoan. 

Panizzi-k, lubetzky-k, Svenoniusek eta bibliotekonomiaren 
arloko beste teorialari batzuek hainbat bereizkuntza ezarri 
izan dituzte, eta, arian-arian, lau urratseko abstrakzio-hierar-
kia bat sortu da (ikus 4.5 marrazkia, FRBR abstrakzio-hierar-
kia): lehenik, lan abstraktua dago; ondoren, horren adieraz-
penak, hainbat formatu edo generotan egon daitezkeenak; 
segidan, agerraldi zehatz bat, formatu edo genero horietako 
bati dagokiona, eta, azkenik item fisiko espezifiko bat. 

Berriro itzultzen bagara «Zer da Macbeth deitzen diogun gau-
za hori?» galderara, ikusiko dugu ezen, abstrakzio-hierarkia-
ren arabera, hainbat modu daudela galdera horri erantzuteko. 
Erantzun espezifikoena hauxe litzateke: Macbeth item jakin 
bat dela, baliabide guztiz zehatz bat, adibidez, orrialdeak to-
lestuak dituen eta horiz zeharo azpimarratuta dagoen azal 
biguneko liburu hori, institutuan zeundela irakurri zenuena. 
Erantzun abstraktuago bat litzateke, berriz, honako hau: lan 
deituriko idealizazio bat dela Macbeth, eta kategoria horren 
barruan sartzen direla beste hamaika antzezlan, film, ballet 
eta sorkuntza intelektual, Shakespeareren jatorrizko antzez-
lanaren argumentua eta esanahia partekatzen dutenak modu 
aski identifikagarrian.
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4.3.3 identitAteA etA informAZio-osAgAiAk

Informazio ugari erabiltzen den eremuetan, nonahikoak iza-
ten dira dokumentuak, datu-baseak, software-aplikazioak eta 
bestelako informazio-gordailu zein -iturriak; gainera, horiek 
guztiak funtsezkoak dira balioa sortzeko erabiltzailearentzat, 
irakurlearentzat, kontsumitzailearentzat edo bezeroarentzat. 
Balioa sortzeko, prozesuen kate edo koreografia bat gauza-
tzen da iturri edo prozesu batetik bestera doan informazioa-
ren gainean, hau da, informazioa konparatu, bildu, koordinatu 
edo eraldatzen da. Hainbat arlotan erabiltzen dira horrelako 
prozesuak: kontularitzan, finantza-zerbitzuetan, salmentan, 
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«Macbeth»

4.5 marrazkia: frbr Abstrakzio hierarkia

Baliabideak identifikatzeko abstrakzio-hierarkiak lau eran-
tzun ezberdin emango ditu informazio-baliabide baten iden-
titatearen harira. 
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logistikan, hornikuntza-katearen kudeaketan, arriskuen eba-
luazioan eta kexen prozesamenduan, zerbitzu legal eta pro-
fesionaletan, bezeroentzako arreta-zerbitzuan, ordenagailuen 
programazioan eta energiaren kudeaketan. 

Informazio ugariko eremuetan balioa sortzen duten proze-
suak «elkarri itsatsita» daude informazio-osagai partekatuen 
bidez, zeinak trukatzen baitira dokumentuetan, erregistroe-
tan, mezuetan edo era bateko zein besteko baliabide-deskri-
bapenetan. Informazio ugari baliatzen den alorretan, informa-
zio-osagaiak dira baliabide primitibo eta abstraktuak. Horiek 
dira esanahi-unitateak, horien bidez eraikitzen dira deskriba-
pen konposatuak eta bestelako informazio-artefaktuak. 

Informazio ugariko eremuetan balioa sortu nahi denean, apro-
posena da informazio-osagaiak hiztegi kontrolatu komun ba-
tekoak izatea, edo informazio-osagai bakoitzak erabiltzen 
duen hiztegia aski xehea eta zehatza izatea, beste osagaie-
kin bateratzeko adina. adibidez, pertsona baten osasun-his-
torialak balioa sor dezan, premiazkoa da hainbat iturritako 
informazioa uztartu ahal izatea –medikuek, osasun-zentroak, 
erietxeak eta aseguru-etxeak emandako informazioa–, zeren 
denek partekatzen baitute osagai bera, «pazientea» alegia, in-
formazio-puska logiko gisa. 

Informazio-osagaiei buruzko definizio abstraktu hori ez da la-
gungarria suertatzen osagaiok identifikatzeko, beraz, irizpide 
heuristiko batzuk txertatuko ditugu. Informazio-osagai bat 
zera izan daiteke: 1) Etiketa edo identifikatzaile bereizgarri bat 
duen edozein informazio-unitate; edo, 2) Edozein informazio
-pusketa, bere burua gordetzen duena eta bere horretan uler 
daitekeena. 

Hainbat hamarkadaz, ahalegin praktiko eta teoriko eskerga 
egin da eredu kontzeptualetan, teoria erlazionalean eta da-
tu-baseen diseinuan, eta, horren ondorioz, metodo zehatzak 
garatu dira informazio-osagaiak identifikatzeko, betiere in-
formazioari dagozkion baldintzak eta arauak zehatz-mehatz 
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adieraz badaitezke. adibidez, negozio-transakzioen ere-
muan, item-zenbakiak, kopuruak, prezioak eta ordainketa-
ri buruzko informazioa datu-mota jakin bat bezala kodetu 
behar izaten da –zenbaki osoak, hamartarrak, Unicode soka, 
etab.–, balio posible argiki definituekin eta gertaera-arau ar-
giei jarraituz. 

Dokumentu Moten Espektroaren mutur transakzionalean 
(ikus 4.2.1 koadro gehigarria: Baliabideen eremua), erra-
za eman dezake osagaiak identifikatzea, azalean behintzat, 
izan ere, mutur horretan eskaerak, fakturak, formularioak 
eta bestelako dokumentu-mota oso egituratu batzuk daude 
–hala nola produktuen katalogoak–, non informazio-puskak, 
normalean, etiketatuta agertzen baitira, eta argiki zedarritu-
ta ere bai, koadro, lerro, espazio zuri edo bestelako aurkez-
pen-ezaugarrien bidez; horrela, argi kodeturik agertzen dira 
eduki-moten arteko bereizkuntzak. Esate baterako, online 
eskaera-formulario batean, etiketa hauek agertzen badira, 
ItEMa, BEZEROaREN IZENa, HElBIDEa eta ORDaINKEtaRI 
DaGOKION INFORMaZIOa, horrek iradokitzen du ezen infor-
mazio-pusketa horiek osagai semantikoki ezberdinak direla 
banaketa-aplikazio batean. Gainera, etiketa horien baliokideak 
ager daitezke eskaera-formularioa inplementatzen duen iturri
-kodean, edo etiketa gisa ager daitezke eskaera-aplikazioak 
sorturiko XMl dokumentuan: <BezeroIzena>John Smith</Be-
zeroIzena> eta <Itema>a-19</Itema>. Horrela, dokumentua 
erraz azter daiteke, eskaeren kudeaketarako aplikazioak beste 
zerbitzu batzuetara bidaltzen duenean. 

Edonola ere, osagaiak identifikatzeko metodo teorikoak, 
hala nola teoria erlazionala eta normalizazioa, oso egokiak 
diren arren datu egituratuen kasuan, ezin dira zehatz-mehatz 
erabili informazioaren baldintza kualitatiboak direnean, eta 
ez hain zehatzak, hau da, Dokumentu Moten Espektroaren 
mutur narratiboari gagozkionean. Horrelako informazio-bal-
dintzak ohikoak dira narratiban, dokumentu-mota erdi-egi-
turatuetan eta egiturarik gabeetan, eta bestelako informa-
zio-iturri batzuetan, adibidez, zuzenbidean, hezkuntzan eta 
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zerbitzu profesionaletan sarri agertzen direnetan. Doku-
mentu narratiboen artean badira argitalpen, txosten, arau 
eta prozedura teknikoak, bai eta egitura gutxiagoko infor-
mazioa ere, non osagai semantikoei apenas jartzen baitzaie 
etiketa espliziturik, eta testu orokorragoarekin inguratuta 
egoten baitira. Dokumentu transakzionaletan, semantika 
zehatz-zehatza erabili behar da, ordenagailuek uler dezaten; 
dokumentu narratiboak, ordea, jendeak erabiltzen ditu, eta 
jendea gai denez, zerbaiten esanahia guztiz ulertu ez badu, 
galderak egiteko, ez da halako premiarik informazio-osa-
gaien esanahia argi eta garbi zehazteko. Badira salbuespe-
nak, jakina: tarteka, dokumentu narratiboetako zati batzuk 
etiketa esplizituekin identifikatzen dira, hala nola OHaRRa 
edo OHaRtaRaZPENa; baina salbuespen horiek, hain zuzen 
ere, araua frogatzeko balio dute. 

4.3.4 identitAteA etA bAliAbide AktiboAk 

Baliabide aktiboek (ikus 4.4.3.2 atala) ahalmena dute efek-
tuak edo balioa sortzeko beren kabuz. Hainbat kasutan, berez 
pasiboa den baliabide fisiko bati, hala nola produktu bat bil-
tzen duen paketeari edo bidalketa-palet bati, RFID etiketa bat 
edo barra-kode bat jartzen zaio, eta, horrela, baliabide aktibo 
bihurtzen da. telefono mugikorretan badira identifikatzaileak, 
gailuari edo suskriptoreari dagozkionak; horregatik, mugikor 
baten bidez komunikatzen den informazioa oro biekin lot dai-
teke, mugikorrarekin, eta, zeharka bada ere, pertsona jakin ba-
tekin. Baliabideak IP helbide bat baldin badauka, esaten da 
ezen «Gauzen Internet» delakoaren parte dela. 

Baliabide aktiboetatik balioa sortzen duten antolaketa-siste-
mak maiz egoten dira baliabide pasiboen antolaketa-sisteme-
kin batera; batzuetan, elkarren osagarri dira bi-biak. liburutegi 
tradizionaletan, liburuak modu pasiboan egoten dira apaletan 
jarrita, eta erabiltzaileek liburuen bizkarra irakurri behar zuten, 
zer ale zen jakiteko. Gaur egun, liburutegi batzuetako liburuek 
RFID etiketa aktiboak dauzkate; ondorioz, informazio-iturri 
dinamiko bihurtzen dira, zeinek beren kokapena jakinarazten 
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baitute, eta, horrela, beren burua identifikatzen. Era berean, 
supermerkatuetan edo saltoki handietan, baliteke ondasunak 
apaletan antolatzea, baliabide fisiko eta pasibo gisa; antolake-
ta-sistema tradizional horri gainjartzen zaio, ordea, beste an-
tolaketa-sistema bat, zeinak transakzioei buruzko informazioa 
biltzen baitu salmenta-puntu deritzen gailuetatik –ordainketa
-kutxetan itemak eskaneatzean sortzen da informazio hori–, 
eta, horrela, automatikoki eskatzen dira ondasunak eta auto-
matikoki hornitzen da dagokion dendako inbentarioa. Denda 
batzuetan, sentsore batzuk jartzen dira apaletan, zeinak eten-
gabe «mintzatzen baitira ondasunekin»; bildutako informa-
zioari esker, inbentarioaren mailari euts diezaiokete, eta gai 
dira, are, ondasun baliotsuen lapurreta eragozten laguntzeko, 
ondasunei jarraituz dendan edo biltegian barna. Inbentarioa, 
horrenbestez, baliabide aktiboen bilduma bilakatzen da: item 
bakoitza prest dago bere kokapena iragartzeko eta bere sal-
menta gauzatzeko. 

Baliabide aktibo batek zenbateko gaitasun konputazionala 
daukan bildutako eta igorritako datuak fintzeko, horren ara-
berakoa izango da bere «adimenaren» neurria. Sentsore-bil-
duma handi bat gai da datuen korronte bizi bat igortzeko, 
zeina xehe-xehe prozesatu behar baita, gertaera nabarmenak 
eta operazio normalak bereizteko, balore atipiko estatistikoak 
eta ausazko zarataren ondorioz sorturiko balio arraroak be-
reizteko. Erronka hori kualitatiboki zailagoa bihurtzen da da-
tuen neurri hazi ahala eta datu masiboen neurrira iritsi ahala; 
izan ere, milioi bat kasuren artean balio atipiko bat suertatzen 
bada, ezikusia egin dakioke, baina sentsore batek bilioi bat 
kasu identifikatu baditu eta, horien artean, balore atipikoak 
mila baldin badira, horrek gauza garrantzitsuren bat adiera-
zi nahi izango du ziur aski. Bestalde, sentsore guztiei ematen 
baldin bazaie datuak guztiz fintzeko gaitasun konputaziona-
la, soilik informazio esanguratsua komunika dezaten, baliteke 
sentsoreak garestiegiak izatea. 
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datu masiboen eraginez, futbol-jokalariak 
«adimentsu» bihurtzen dira

alemaniako futbol-talde nazionalak, zeinak Munduko 
txapelketa irabazi baitzuen 2014an, datuen bilduma 
eta analisi sofistikatuak baliatu zituen jokalarien trebe-
ziak eta entrenamendu-estrategiak optimizatzeko. SaP 
izeneko software-konpainia alemanak bideo-datuak az-
tertu zituen –zelaiko kamerek segundoz segundo bildu-
riko milaka datu-puntu–, jokalarien posizioari eta mugi-
menduari buruzkoak, eta, horrela identifikatu zuten zer 
hobekuntza egin zitekeen aleman jokalarien paseetan 
eta baloiaren maneiuan; gainera, arerioen puntu ahulak 
ere identifikatu zituzten. Bestalde, adidas kirol-jantzien 
marka alemanak zapatila berezi batzuk diseinatu zituen, 
sentsorez hornituak, ibilitako metro-kopurua, zelaiko 
posizioa eta mugimendua neurtzeko. (Norton, 2014) eta 
(Reynolds, 2014).  

4.4 bAliAbideAk iZendAtZeA

Batzuetan, behar dugun gauzaren, dokumentuaren, informa-
zio-osagaiaren edo datu-itemaren identitatea zehaztea ez da 
aski. Maiz, izen bat edo etiketa bat eman behar diogu balia-
bideari, eta horri esker ulertuko dugu baliabidea zer den, eta 
gaiaz mintzatzeko gai izango gara. Edonola ere, izendatzea ez 
da karaktereen sekuentzia bat esleitzea, eta kito. atal honetan 
aztertuko dugu zergatik izendatzen ditugun gauzak, zer arazo 
izaten diren izendatzearekin eta zer printzipio gertatzen zaiz-
kigun lagungarriak, hartara gauzak modu erabilgarrian izen-
datzeko. 
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4.4.1 Zer biltZen dA iZen bAteAn? 

Haur bat jaiotzen denean, haren gurasoek izen bat ematen diote: 
sarritan, erabaki estresagarria eta gatazkatsua izaten da. Izenek 
balio dute pertsona bat beste batengandik bereizteko, nahiz eta 
izen asko ez diren bakarrak munduan: milaka pertsona daude 
James Smith edo Maria Garcia izena dutenak. Halaber, izenek 
zenbait ezaugarri edo asmo iradokitzen dituzte, nahita zein nahi 
gabe. Gure bizialdian, hainbat modutara identifikatuko gaituz-
te, eta jaiotzan eman ziguten izena modu horietako bat baino 
ez da. Horrez gainera, baditugu ezizenak, lan-arloko goitizenak, 
lagunarteko izenak eta online baliatzen ditugun izenak. Gure 
bankuek, eskolek eta gobernuek, ostera, gure izenekin loturiko 
zenbakien bidez jakingo dute nor garen. Zu identifikatzeko balio 
duen heinean, zure izena edozer gauza izan daiteke. 

Pertsonez gainera, baliabideek ere izenak behar dituzte, aurkitu 
ditzagun, deskribatu ditzagun, berrerabili ditzagun, aipatu edo 
estekatu ditzagun, noren jabetzakoak diren adieraz dezagun 
edo horiekin elkarreraginean jardun gaitezen beste eraren ba-
tean. arlo askotan, baliabideen izenetan eragiten dute arauek, 
industriako praktikek eta teknologiari loturiko kontuek. 

4.4.2 iZendAtZeAren ArAZoAk 

Gauza bat izendatzea –berdin du negozio bat den, kontzeptu 
bat, edo ekintza bat– prozesu zaila izan daiteke, eta baliteke 
ondo egitea edo modu kaskarrean egitea. atal honetan, balia-
bideei izena esleitzeak dakartzan erronka nagusietako batzuk 
aletuko ditugu. 

4.4.2.1 HiZtegiAren ArAZoA 

Hizkuntza natural guztiek modu bat baino gehiago eskaintzen 
dute pentsamenduak azaltzeko, edo, zehatzago esanda, nor-
malean hainbat hitz erabil daitezke gauza edo kontzeptu bera 
aipatzeko. Jendeak bere esperientziaren eta testuinguruaren 
arabera hautatuko ditu gauzen izenak eta deskribapenak; ho-
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rregatik, jendea ez da bat etorriko hitzen erabileran. are gehia-
go, halakoak gertatzen direnean, jendea harritu egiten da pixka 
bat, zeren pertsona bati agerikoa edo naturala iruditzen zaion 
izena ez baita naturala ez agerikoa beste batentzat. Ezustekorik 
izan ez dadin, komeni da baliabideen izenak elkarlanean hauta-
tzea, hainbat pertsonaren artean; hori dela-eta, informazioaren 
arkitektoek diseinu-teknika parte-hartzaileak erabiltzen dituzte 
maiz, hala nola txartelak sailkatzea edo zerrendak egitea libreki. 

1980ko hamarkadan, ordenagailu-erabiltzaileen interfazeen di-
seinua hastapenetan zegoela, George Furnasek eta Bell labs 
laborategiko lankideek esperimentu-sorta bat gauzatu zuten, 
neurtze aldera zenbat jende jarriko zen ados baliabide baten 
edo funtzio baten izendapenarekin. Erantzuna, labur esanda: 
oso gutxi. Nor bere kasara jarduten bagara, izen-kopuru harri-
garriki handia sor dezakegu gauza arrunt bakar bat izendatzeko. 

ez fidatu izen hauekin: knockin’ on Heaven’s door

2008an, Last.fm web 
orriko langile Richard Jo-
nesek –zerbitzu horrek 
musika-gomendioak 
egiten ditu–, zerren-
da bat argitaratu zuen, 
Guns N’ Roses taldeak 
Bob Dylanen «Knockin’ 
on Heaven’s Door» kan-
tuaren harira egindako 
bertsioaren 100 deskri-
bapen ohikoenak bilduz. 
21. deskribapenak, esate baterako, kantua Aerosmithena 
dela adierazten du, nahiz eta okerra den. 

(Hemerly, 2011) liburuko 1. marrazkia, berrargitaratua. Baimena-
rekin erabilia
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Esperimentu batean, mila pertsona-pareri eskatu zitzaion izena 
jar ziezaiotela «eremu metropolitano nagusi bateko jarduera in-
teresgarrien programa bati». Pertsona-pare guztien artean, 12 
baino gutxiago etorri ziren bat izenean. Furnasek hiztegiaren 
arazoa deitu zion fenomeno horri, eta ondorioztatu zuen ezi-
nezkoa zela hitz bakar bat izen «hoberen» gisa hartzea.

4.4.2.2 HomonimiA, PolisemiA etA lAgun AiZunAk

Batzuetan, hitz berak baliabide ezberdinak izenda ditzake: 
adibidez, «banku» bat finantza-instituzio bat izan daiteke, bai-
na orobat izan daiteke egurrezko jesarleku bat. Bi hitz ber-
din idazten direnean baina esanahi ezberdinak dituztenean, 
homografoak dira; gainera, modu berean ahoskatzen badira, 
homonimoak dira. Homografoen esanahiak elkarri lotuta ba-
daude, polisemikoak dira. 

Batzuetan, izen homonimoak eta polisemikoak dauzkaten ize-
nak modu okerrean identifikatzen dira; halako akatsak, batez 
ere, prozesu automatikoek egiten dituzte, ezin baitute zentzu 
komuna edo testuingurua erabili erreferente egokia zehazte-
ko. Polisemiak arazo gehiago sor ditzake homografia sinpleak 
baino, zeren baliteke esanahi gainjarriek interpretazio okerra 
are gehiago iluntzea. Baldin eta pertsona batek uste badu 
«bidalketa-edukiontziak» kartoizko kaxak direla eta horietako 
batzuk eskatzen baditu, eta beste pertsona batek, berriz, uste 
baldin badu «bidalketa-edukiontziak» kutxa handi-handiak di-
rela, kamioietan eraman eta ondoren itsasontziz bidaltzen di-
renak, baliteke esanahiaren ezberdintasunaz ez ohartzea harik 
eta edukiontzi-mota okerra iritsi arte. 

4.4.2.3 loturA eZ-desirAgArriAk dAkArtZAten iZenAk

Izen gisa desegokiak diren hitzen artean, lagun aizunek kate-
goria berezi bat osatzen dute, eta pasadizo asko daude pro-
duktuen marketing-akatsei buruzkoak, non produktu baten 
izena edo deskribapena nekez itzul baitaiteke beste hizkuntza 
edo kultura batzuetara, eta lotura ez-desiragarriak iradokitzen 
baititu. 
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tentagarria izan daiteke izenei buruzko aurreiritzi eta sinesmen 
ezezagunak superstizio kaltegabetzat hartzea; nolanahi ere, ha-
lakoen ondorioak nonahikoak dira, eta ez dira inolaz ere onberak. 
Ordena alfabetikoak, itxuraz behintzat, baliabideak antolatzeko 
modu bidezkoa eta bereizkeriarik gabekoa eman dezake; bai-
na, erraza izaten denez zerrenda alfabetiko bateko lehen izenak 
hautatzea, zerbitzu-enpresa ugarik «a», «aa» edo «aaa» has-
ten diren izenak hautatzen dituzte (begiratu ezazu zerbitzuen 
direktorio fisiko batean). aurreiritzi horren ondorioz, sistema-
tikoki baztertzen dira pertsonak edo baliabideak, beren izenak 
alfabetoaren bukaerako letrekin hasten direnak, sarritan ez di-
tuztelako aintzat hartzen, edo zerrenda alfabetikoan lehenago 
agerturiko baliabideen arabera ebaluatzen delako haien eskain-
tza, eta ez, ordea, eskaintzaren beraren meritua kontuan hartuz.  

4.4.2.4 beHin-beHineko eZAugArriei loturiko iZenAk

Baliabide askoren izenak ezaugarrietan oinarritzen dira, eta, 
arazoak sor ditzakete etorkizunean, ezaugarriaren balioa edo 
interpretazioa aldatzen baldin bada.  

Sarritan, web baliabideak aipatzeko, URlak erabiltzen dira. 
Honela osatzen dira URlak: baliabidea kokatzen den zerbi-
tzariaren domeinua izendatzen da, eta, jarraian, zerbitzaria 
bideratzen duen ordenagailuaren direktorioko bidea eta fitxa-
tegiaren izena. Beraz, baliabidearen uneko kokapena hartzen 
da baliabidearen izen gisa, eta izena aldatu egingo da baldin 
eta baliabidea beste leku batera mugitzen bada. Halaber, ba-
liabideen edukiak berdin-berdinak badira ere, adibidez, jato-
rrizko fitxategiaren edo webgunearen kopia bat badira, beste 
izen bat izango dute, jatorrizkoa ez bezalakoa, nahiz eta ber-
din-berdinak izan. antzeko arazoak izango dituzte jatetxeek 
edo negozioek, baldin eta kokatuta dauden kalearen izena 
edo zenbakia jartzen badute izen gisa, eta alokairua amaitzen 
bazaie edo egoitza handiago bat hartu nahi badute. 

Programa bidez eratzen diren web baliabide dinamiko ba-
tzuek, beren URIetan, informazioa biltzen dute berek eratzeko 
erabilitako zerbitzariaren teknologiari buruz. teknologia alda-
tzen denean, URIak ez du gehiago funtzionatuko. 



232 Antolaketa-sistemetako baliabideak

«kentucky fried Chicken»etik «kfC»ra

«Kentucky Fried Chicken» Harland Sanders-ek sortu 
zuen 1930ean: jatetxe txiki-txiki bat zen, eta gasolinde-
gi bateko biltegian kokatua zegoen, Kentucky estatuko 
Corbin hirian (aEB). «Kentucky Fried Chicken» izan zen 
nazioartera zabaldu zen janari azkarreko lehen katee-
tako bat; 1987an, jatetxe bat zabaldu zuten txinan, eta 
herrialde hartan halakorik egin zuen lehen jatetxe-kate 
mendebaldarra bihurtu. Urte batzuk beranduago, izena 
aldatu zuten: «KFC» ziren orain. argi dago ezen, neurri 
batean behintzat, izen aldatu zutela jatetxeak ireki zi-
tuztelako Beijingen, Moskun, londresen eta beste ha-
maika tokitan, eta toki hartako jendeak ez zekielako non 
demontre dagoen Kentucky. 

(Argazkia: Kyle Taylor. CC-BY-2.0 lizentzia)
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Zenbait baliabideren izenetan datak, urteak edo bestela-
ko denborazko adierazleak ageri dira; sarritan, etorkizuneko 
punturen bat aipatzen dute. «20th Century Fox» zinema-es-
tudioak, adibidez, 1930ean hartu zuen izen hori, estudioari ha-
lako itxura aurrerakoi bat ematearren; gaur egun, ordea «20th 
Century» («XX. mendea») izena daraman zerbaitek justu kon-
trako efektua sortzen du. 

Hona hemen beste adibide bat: George Orwellek, 1949an, eleberri 
bat idatzi zuen, eta 1984 izenburua jarri zion, etorkizun totalitario 
baten mehatxuaz ohartarazteko; garai hartan, Gerra Hotza Euro-
pa zatikatuan barna zabaltzen ari zen. Gaur egun, ordea, 1984. 
urtea aspaldi pasa delarik, izenburuak ez du eragin bera lortzen. 

4.4.2.5 Hutsune semAntikoA

Pertsonek ez baizik prozesu automatikoek deskribatzen di-
tuztenean baliabideak, ezberdintasun bat sortzen da izenda-
tzearen eta deskribapenaren ikusmoldeari dagokionez, eta 
horri esaten zaio hutsune semantikoa. 

Programek edo sentsoreek irizpide teknikoen arabera esku-
ratzen eta izendatzen dutenean informazioa –hau da, balia-
bideak nola atzematen diren, nola biltzen diren eta nola de-
kodetzen diren optimizatzeko xedez–, hutsune semantikoa 
bereziki handia izango da. Baliteke argazki digital baten ize-
nak, adibidez, IMG20268, zentzua izatea kamerarentzat, elka-
rren segidan hartu diren argazkiak gordetzen dituelako, baina 
halako izenak ez dira egokiak jendeak erabil ditzan. Ziur aski, 
nahiago izango dugu argazkiaren izenak argazkiaren edukia 
aipatzea, adibidez, GoldenGateZubia.jpg. 

aztertu nahi badugu ordenagailu edo sentsore bidez sortu-
riko baliabideen edukia, hala nola musika-fitxategi baten edo 
software-programa baten edukia, eta, horretarako, haren 
adierazpen testuala irakurtzen badugu, ez dugu tutik ulertu-
ko. Ordenagailuko programek uler zezaten diseinatu zen, eta 
ez, ordea, pertsona batek uler zezan. 
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Hutsune semantikoa: Zer kantu da? 

Musika-jogailu batek irakur zezan diseinatu zen MP3 
grabaketa honen formatua, eta ez, aldiz, pertsonek ira-
kur zezaten. 

(Pantailaren argazkia: R. Glushko)

4.4.3 iZen etA identifikAtZAile onAk AukerAtZeA 

Norbaitek esaten baldin badizu gaur gauean afaritara joan-
go dela bere adiskide batekin, lehengusu batekin, saskibaloiko 
kide batekin eta bere mentore profesionalarekin, zenbat la-
gun izango dira guztira? Bada, gutxienez bi eta gehienez bost; 
izan ere, baliteke deskribapen erlazional horiek guztiak per-
tsona bakar bati buruzkoak izatea, edo lau pertsonari buruz-
koak: «adiskide», «lehengusu», «saskibaloiko kide» eta «men-
tore» izenek ez baitute pertsona jakin bat izendatzen, asmatu 
egin beharko duzu ea zenbat lagun joango diren afaritara. 

Kontrara, pertsonen deskribapenak aipatu ordez, afaltiarrak 
Bob, Carol, ted eta alice izango direla esaten badizute, lau 
izen zenbatuko dituzu, eta jakingo duzu zenbat lagun izango 
diren afarian. Hala ere, oraindik ezin duzu jakin zer pertsona 
diren zehazki, jende asko deitzen baita horrela. 
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Izenak ez baizik identifikatzaileak erabiltzen direnean, ziurta-
sun gabezia desagertzen da. Identifikatzaileek pertsona, toki 
edo baliabide jakin bati egiten diote erreferentzia, anbiguo-
tasunik gabe, modu kontrolatuan esleitzen direlako. Sarritan, 
identifikatzaileak zenbaki- edo letra-lerroak izaten dira, eta ez 
hitzak, modu horretan eragozten baitira hitzek berekin dakar-
tzaten aurreiritziak eta loturak. adibidez, azterketetan, ikas-
leei eskatu ahal zaie identifikazio-zenbaki bat erabiltzeko, be-
ren izena jarri ordez, zuzentzeko garaian eraginik ez izateko. 

izenak {eta, edo, vs} identifikatzaileak

Jendeak hainbat arrazoi direla medio aldatzen du bere 
izena: ezkondu edo dibortziatu direlako, beren izen-a-
bizenak sarritan esaten edo idazten dizkietelako gaizki, 
adierazpen politiko edo etniko bat egiteko edo nabar-
mendu nahi dutelako. Duela urte batzuk, bazen futbol 
amerikarreko jokalari bat, sekulako egoa zuena: Chad 
Johnson deitzen zen, hau da, bere abizena bigarren pos-
tuan dago aEBko abizen ohikoen zerrendan; ondorioz, 
jokalariak abizena aldatu zuen, eta 85 zenbakiaren jo-
katzen zuenez, Chad «Ochocinco» bihurtu zen (zenba-
kia gaztelaniaz jarriz). ochocinco.com zeritzon webgu-
ne bat zeukan, eta ochocinco izena erabiltzen zuen bai 
Facebooken bai twitterren. Ochocincok nahi izan zuen 
izen hori jartzea bere elastikoaren atzealdean, baina, iro-
nia zer den, futbol amerikarreko ligak ez zion baimenik 
eman horretarako, elastikoan ez baitago tokirik legezko 
izena jartzeko. 2012an, Chad Johson izena hartu zuen 
berriro, eta ziur elastikoaren kontu hark izango zuela ze-
rikusirik bere erabakian. 

Kafetegietan, sarritan galdetzen dizute nola deitzen za-
ren; kutxazainak kartoizko katilu huts batean idazten 
du zure izena, eta zerbitzariak zure edaria prestatu on-
doren, erraza izango da zeini dagokion identifikatzea. 
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4.4.3.1 sor itZAZu iZen informAtiboAk 

Izendatzearen printzipio oinarrizkoenak dioenez, izen infor-
matiboak aukeratu behar dira, errazago ulertzen eta oroitzen 
direlako. Errazagoa izango da ordenagailuko programa batek 
edo XMl dokumentu batek zer egiten duen adieraztea baldin 
eta «ItemKostua» eta «KostuOsoa» deitzen baldin bada, eta 
ez «I» edo «K». Jendeak bere helbideari buruzko informazio 
koherenteagoa edo berrerabilgarriagoa emango du baldin eta 
formularioetan «Kalea», «Herria» eta «Posta-kodea» emateko 
eskatzen bada, eta ez «1. lerroa» edo «2. lerroa». 

Identifikatzaileak sortzeko orduan, barne-egitura eta seman-
tika baliatu daitezke informazioa adierazteko, baliabide jakin 
bati erreferentzia egitetik harago. Esate baterako, liburuen 
Nazioarteko Zenbaki Estandar (ISBN) batek, demagun «978-
0-262-07261-8» zenbakiak, baliabide jakin bat identifikatzen 
du (07261=«Document Engineering» izenekoa) eta orobat 
adierazten du ezen baliabide hori liburu bat dela (978), in-
gelesez idatzita dagoela (0), eta MIt argitalpen Zerbitzuak 
plazaratu duela (262). 

Hegazkinetako pilotuentzat oso erabilgarriak dira seinale erra-
dialen gurutzaketak markatzen dituzten nabigazio-puntuak, lu-
rreko itsasargietatik edo sateliteetatik igortzen direnak; bada, 
garai batean, bost letrako kode esanahirik gabeekin izendatzen 
ziren. Gero, ordea, aldatu egin zituzten, beren kokapena adie-
raz zezaten; izan ere, mugarriei izen semantikoak jarriz gero, 

Egiaz, ez dute zure izenaren premiarik: identifikatzaile 
bat behar dute; beste denda batzuetan, ordainagiria-
ren zenbakia erabiltzen da eskaerak bereizteko. Beraz, 
Joe deitzen bazara ere, lasai asko esan dezakezu thor, 
Wotan, Merkurio, El Greco edo Clark Kent deitzen zare-
la, edo beste edozein izen, baldin eta, edaria prestatu 
bitarteko denboran, identifikatzaile bat eta bakarraren 
funtzioa beteko badu. 
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pilotuek probabilitate gutxiago zuten izen okerrak sartzeko na-
bigazio-sistemetan. adibidez, Florida estatuko Orlando hiriari 
dagokionez –hantxe dago Disney World parkea–, hain inguruko 
mugarri batzuk MICKY, MINIE eta GOOFY deitzen dira. 

4.4.3.2 erAbili HiZtegi kontrolAtuAk 

Baliabideen eremu bati edo zeregin bati izen onak jartzeko 
modu ona da hiztegi kontrolatu bat sortzea. Hiztegi kontro-
latua esaten zaio hiztegi finko edo itxi bati, zeinean biltzen 
baitira eremu jakin batean erabil daitezkeen terminoak. Hiz-
tegi kontrolatuaren bidez, erabilitako hitz-kopurua murrizten 
da; horrela, sinonimia eta homonimia gutxiagotzen dira, eta 
lotura ez-desiragarriak ezabatzen. azkenerako, esanahi zeha-
tzeko hitzen sorta bat geratzen da, haiek erabiltzeko arau zo-
rrotzekin batera. 

Hiztegi kontrolatua ez da baimendutako hitzen sorta bat soi-
lik; aitzitik, hitzen definizioak biltzen ditu, eta, maiz, hizte-
giko terminoak zer arauren bidez erabili eta uztartu daitez-
keen zehazten du. Eremu bakoitzak bere hiztegi kontrolatua 
sor dezake, espezifikoa, bere xedeak asetzeko; nolanahi ere, 
garrantzitsuena zera da: hiztegia modu koherentean erabilia 
izan dadila eremu osoan. 

Baliabide bibliografikoez denez bezainbatean, hiztegi kontro-
latuaren alderdi nabarmenak dira, besteak beste, autoreen ize-
nen forma egiaztatuak zehaztea, lanen izenburuak bateratzea 
eta gai jakin bat zer terminoren bidez aipatuko den bateratzea. 
Bibliotekonomian, autoritate-kontrola esaten zaio izen eta ter-
mino estandarrak sortzeko eta mantentzeko prozesuari. 

Fitxategi ofizial egiaztatuak gordetzen dira baliabide-eremu 
askotan: hiztegi geografikoetan izenak eta kokapenak lotzen 
dira, eta bertan egiazta dezakegu ea Bombay edo Mumbai 
esan behar dugun; Domeinu Izenen Sistemak (DNS, ingele-
sezko sigletan), aldiz, gizakiei bideraturiko domeinu- eta os-
talari-izenak lotzen ditu nor bere IP helbidearekin; Konposizio 
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Kimikoen Erregistro Zerbitzuak identifikatzaile bereiziak ema-
ten dizkie argitalpen zientifikoetan deskribatzen diren kon-
posizio kimiko guztiei; azkenik, instituzio ugari jarduten dira 
identifikatzaile bakarrak ematen animalien espezieei. 

Zenbait kasutan, komunitate batek sortzen edo mantentzen 
ditu fitxategi egiaztatuak; hala da, adibidez, MusicBrainz «mu-
sikari buruzko entziklopedia ireki»aren kasuan: erabiltzaileek 
informazioa gehitzen dute artistei, argitalpenei, kantuei eta 
bestelako kontu musikalei buruz. Musikaren metadatuak ez 
dira batere fidagarriak: ikerketa batek Knockin’ on Heaven’s 
Door kantua deskribatzeko 100 aldaera baino gehiago aurkitu 
zituen, Guns N’ Roses taldearen bertsioari zegokionez (kan-
tua, berez, Bob Dylanena da). 

4.4.3.3 eZiZenAk bAimendu 

ezizenak: ez ziren egokiak arrain honentzat

Arrain honi, bere garaian, Patagoniako Hortz Arraina 
deitzen zioten, hortz luzeak eta itsusiak zituelako; bada, 
arrain hori ezagun samarra egin zen AEBko jatetxeetan, 
izan ere, arrainen handizkako salmenta-kate bat hasi bai-
tzen arrain hura merkaturatzen Txileko Lupia izenarekin, 
nahiz eta hegoalderago arrantzatzen zuten, Antartikoko 
ur hotzetan, eta nahiz eta ez den lupia. Arrainaren zo-
ritxarrerako, ezizenak arrakastak itzela izan zuen, hain-
beste, ezen gehiegi arrantzatu baitzuten, eta espeziaren 
biziraupena arriskuan jarri. Zenbait sukaldarik, jatetxek 
eta arrain-banatzailek, ingurumenarekin kezkatuak de-
nak, boikot bat antolatu zuten, arraina salbatzeko xedez 
(Fabricant, 2002).
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Hiztegi kontrolatua oso-oso erabilgarria da hura erabiltzen 
dutenentzat, baina antolaketa-sistema bat diseinatzen ari 
baldin bazara halako hiztegi bat erabiltzen ez duen edo era-
bili ezin duen jendearentzat, hiztegia egokitu beharko duzu, 
barnean hartuz erabiltzaileek baliabideak deskribatzeko edo 
bilatzeko egiaz erabiliko dituzten hitzak. arrain-espezie jakin 
baten izen egiaztatua Amphiprion ocellaris izan arren, jende 
gehienak «pailazo-arraina» bilatuko du, edo, are, film famatu 
batean eman zitzaion izena: Nemo. 

Furnasek iradokitzen duenez, jendeak erabiltzen dituen hiz-
tegi ez-kontrolatu edo naturalak eta antolaketa-sistemeta-
ko hiztegi kontrolatuak lotzeko, «ezizen-jartze mugagabea» 
erabili behar litzateke. alegia, sarbide alternatibo ugari egon 
beharko lirateke erabiltzaileak aurkitu nahi duen hitz edo fun-
tzio bakoitzeko. adibidez, aEBko 42. presidentearen ponte-
ko izena hauxe da: «William Jefferson Clinton»; halere, pus-
kaz ugariagoak dira «Bill Clinton» deitzen dioten webguneak: 
horregatik, aurreneko izenari loturiko bilaketak berbideratu 
egiten dira bigarren izena biltzen duten tokietara. Horrekin 
lotuta, badago beste mekanismo bat, bilatzaileek erabiltzen 
dutena: ortografiaren zuzenketa. Mekanismo horren bitartez, 
ortografiako akats guztiak idazketa egokiaren ezizen gisa har-
tzen dira («Klaifornia» idazten baduzu, «Kalifornia esan nahi 
zenuen?» adierazten dizu bilatzaileak). 

4.4.3.4  sor itZAZu identifikAtZAile bAkArrAk edo 
kuAlifikAtuAk

Identifikatzaileek baliabide bakar bati erreferentzia egin arren, 
horrek ez du esan nahi identifikatzaileak errepikatzen ez direnik. 
Baliteke inbentario-sistema militar batean 99 000 1111 zenbakia 
erabiltzea baliabide bat izendatzeko –klima hotzean 24 orduz 
irauteko anoa-pakete bat, adibidez–; beste inbentario-sistema 
batean, aldiz, zenbaki berdin-berdina erabil dezakete irrati-bal-
bula elektroniko bat izendatzeko. Identifikatzaile bakoitza bat 
eta bakarra da bere inbentario-sisteman, baina hornikuntza-es-
kaera bat okerreko biltegira bidaltzen baldin bada, baliteke sol-
dadu gosetuek irrati-balbulak jasotzea, janari-anoak jaso ordez. 
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Identifikatzaileen arteko talkak eragozteko edo murrizteko, 
informazioa gehitu dezakegu izenespazioari buruz, hau da, 
identifikatzaileak edo izenak aukeratu diren eremuari buruz; 
hala, izen kualifikatuak sortuko ditugu. aEBn, dozenaka hiri 
daude «Springfield» edo «Washington» izenekoak, baina esta-
tu-kodea ere jartzen baduzu helbidean, hiriak elkarren artean 
bereizteko modua izango dute posta-zerbitzuan. Era berean, 
XMl elementuen izenei aurrizkiak gehitu ahal zaizkie, baldin 
eta dokumentu bat sortzean, dokumentu-mota ugaritako osa-
gaiak berrerabiltzen badira.  

Hatz-markak, edo bestelako datu biometrikoak, ez dira sortzen 
emaitza ziur aski bakarrak ematen dituzten algoritmoen bidez; 
hori dela eta, ez ditugu hartzen jendearen identifikatzaile glo-
bal eta esklusibo gisa; edonola ere, praktikan, hala dira. 

4.4.3.5 bereiZ itZAZu identifikAZioA etA bereiZketA 

Identifikatzailean ez baldin badago baliabidearen kokapenari 
buruzko informaziorik, hori «ebatzi» beharra dago, kokape-
na zein den zehazteko. Baliabide fisikoen kasuan, ebazpena 
gauzatzen da seinaleen, mapen edo bestelako baliabideen 
bidez, zeinek baliabidea deskribatzen baitute ingurune fi-
sikoren batean; adibidez, «Hemen zaude» gisako mapetan, 
baliabide-identifikatzaile bakoitza koordenatu batekin edo 
bestelako bitartekoren batekin lotzen da, mapan aurkitzeko 
modua egon dadin. Baliabide digitalei dagokionez, direkto-
rio-sistema edo -zerbitzu baten bidez ebazten da kontua: 
sistema horrek identifikatzailea interpretatzen eta haren ko-
kapena topatzen du, edo, bestela, zuzenean berreskuratzen 
du baliabidea. 

4.5 bAliAbideAk denborAn 

«Zer da baliabidea?» eta «Nola identifikatuko dugu?» gisa-
ko galderei erantzutea lantegi konplexua da, eta, sarritan, 
modu jarraituan lan egin behar da, halako galderei ego-
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ki erantzuteko antolaketa-sistema garatu ahala. Baliteke 
hainbat gauza ezagutu behar izatea: nola aldatzen den ba-
liabide bat denboran, edo batere aldatzen ez den (baliabi-
dearen iraunkortasuna); baliabidearen egoera edo edukia 
martxan jartzen al diren une jakin batean (baliabidearen 
eraginkortasuna); baliabidea benetan ote den esaten duen 
hori (baliabidearen egiazkotasuna) eta batzuetan jakin 
behar dugu nork egiaztatu duen baliabidearen egiazkota-
suna denboran (baliabidearen jatorria). Baliabide bat izan 
daiteke iraunkorra, baina egiazkotasunari buruzko galde-
rak egin nahi baditugu, eta erantzun egiaztatuak jaso, kus-
todia-kate erregistratu batek dakarren jatorriaren premia 
izango dugu. Eraginkortasunak, berriz, deskribatzen du 
zeintzuk diren baliabidearen bizi-zikloaren mugak denbo-
ra-lerroan. 

4.6 marrazkiak –Baliabideak denboran– lau kontzeptu hauen 
arteko harremanak erakusten ditu: Iraunkortasuna, Jatorria, 
Egiazkotasuna eta Eraginkortasuna.

Jatorria

egiazkotasuna

iraunkortasuna

eraginkortasuna

Jabetza-aldaketak

Baliabideak denbora mantentzeari dagokionez, badira ain-
tzat hartu beharreko lau alderdi: iraunkortasuna, jatorria, 
egiazkotasuna eta eraginkortasuna.

4.6 marrazkia: baliabideak denboran 
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4.5.1 irAunkortAsunA 

Zure antolaketa-sistemako «gauza bat»ek zer esanahi duen 
adostu ostean ere, beste galdera bati erantzun behar izango 
diozu oraindik: ea zein den baliabidearen identitatea denbo-
ran, edo, bestela esanda, zein den baliabidearen iraunkorta-
suna. 

gizako esfinge handia 

Gizako esfinge handiak mila urtetik gora iraun du. Ekin-
tza bandalikoak egin dizkiote, Napoleonen artilleriaren 
erasoa pairatu du, sorbaldaraino lurperatu dute deser-
tuko harea-ekaitzek eta, XX. mendean, indusketak egin 
zizkioten; baina, iraun egin du hala ere. Adituak ez dira 
ados jarri haren jatorriari dagokionez, ez eta «esfinge» 
izena egokia ote den erabakitzeko garaian ere; hala ere, 
bi-biak ezagunak dira mundu-mailan, meme iraunkor 
bat balira bezala gure kontzientzia kolektiboan. 

(Argazkia: R. Glushko)
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4.5.1.1 identifikAtZAile irAunkorrAk 

Zenbat denbora iraun behar du identifikatzaile batek? Coy-
le-k ohiko erantzun bat ematen du, zeina ez baita asegarria: 
«Behar den adina». Kasu batzuetan, denbora-tartea labur sa-
marra izaten da. Kafe berezi bat eskatzen duzunean eta zer-
bitzariak zure izena aipatzen duenean, identifikatzaile horrek 
gutxi iraungo du: zuk edaria jaso arteko denbora, hain justu 
ere. Datu zientifikoak, ekonomikoak, erroldari buruzkoak eta 
bestelako datuak biltzen dituzten liburutegi eta biltegietan, 
ordea, denbora-tartea «betirako» izan liteke. 

Identifikatzaile iraunkorrak diseinatu nahi badira, biak hartu 
behar dira kontuan: eskatutako denbora-tartea eta identifika-
tu beharreko baliabide-kopurua. 1980an, Interneteko Protoko-
loa (IP) diseinatu zenean, 32 biteko helbide-eskema bat zeka-
rren, zeina aski baitzen 4 bilioi helbide esklusiboak biltzeko. 
Baina Internet hainbeste hazi denez, eta hainbeste hazi denez 
espero gabeko baliabideei dagozkien IP helbideen erabilera, 
helbide-eskema berri bat sortu da, 128 bit dituena. 

4.5.1.2 bAliAbide irAunkorrAk

Sarritan, iraunkortasunak zerikusia izaten du teknologiarekin; 
hala ere, garrantzitsuagoa da iraunkortasunari buruzko beste 
ikuspegi hau: instituzio edo antolakunde batek zenbait jardue-
ra egiteko konpromisoa hartzea, eta jarduera horiek denboran 
egitea, ziurtatze aldera baliabidea eskura egongo dela haren 
beharra dagoenean. Beste era batera esanda, iraunkortasuna 
ziurtatzeko, kontserbazio- (ikus 3.5.2 atala) eta gobernantza
-jarduerak (ikus 3.5.4 atala) gauzatzen dira. 

Kontserbazioaren eta iraunkortasunaren arteko harreman so-
tilak galdera interesgarri batzuk hauspotzen ditu honako gai 
honen inguruan: baliabide batek bere horretan irauten badu 
denboran, zer esan nahi du horrek? Hona hemen iraunkorta-
suna zer den adierazteko modu bat: baliabide iraunkor bat 
ez da inoiz aldatzen. Nolanahi ere, baliabide fisikoek manten-
tze-lanen premia izaten dute, konpondu edo zaharberritu egi-
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ten dira, irisgarriak eta erabilgarriak izan daitezen, eta pentsa 
genezake, beharbada, jarduera horiek jatorrizko baliabidea 
eraldatuko dutela neurri batean behintzat, eta beraz baliabi-
de ezberdin bat bihurtuko direla. Halaber, baliabide digitalen 
kopiak egin behar dira aldian behin, baita migratu ere, eskura 
jarrai dezaten, eta baliteke, prozesu horretan, baliabideen for-
matu digitala aldatzea. 

Baliabidek askok –online egunkariek edo blogek– etengabe 
aldatzen dute edukia, baina identifikatzaile iraunkorrak dituz-
te hala ere. Horrek iradokitzen du iraunkortasuna era abstrak-
tuagoan irudikatu behar genukeela, eta baliabide iraunkortzat 
hartu behar genituzkeela funtzionamenduaren aldetik berdin 
irauten duten baliabideak, hau da, beren bizi-ziklo osoan el-
karreragin-jarduera berdinak ahalbidetzen dituztenak, beren 
ezaugarri fisikoak zein informazio-balioak aldatu arren. 

geratu eta pentsatu: teseoren paradoxa

teseoren itsasontzia portuan ainguratuta dagoen egun 
bakoitzean, ontziko ohol bat ordezkatzen diote, harik 
eta, zenbait urteren buruan, itsasontzia guztiz berritu 
arte: ez da geratzen hasierako oholetako bat bera ere. 
teseoren itsasontzia al da oraindik? Eta demagun ontzi-
gileek, bien bitartean, itsasontzi berri bat sortu dutela 
itsasontzi zaharreko oholak erabiliz: hori al da teseoren 
itsasontzia? 

4.5.2 erAginkortAsunA 

Baliabide askok, edo horien ezaugarri askok, eraginkortasun 
lokatiboa edo denborazkoa daukate, hau da, denbora edo toki 
jakin batean jartzen dira martxan; hortaz, ziur asko, eraginkor 
izateari utziko diote etorkizuneko data batean, eta baliteke 
eraginkor izateari uztea zenbait tokitan. 
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Eraginkortasun tenporala –«bizitzeko denbora» ere deitzen 
zaiona– denbora-tarte baten bidez adierazi ohi da oroko-
rrean: hau da, bi dataren arteko tartea adieraziz. lehenik, 
baliabidea eraginkor bihurtzen den data agertzen da, eta, 
ondoren, baliabideak noiz utziko dion eraginkor izateari edo 
noiz iraungiko den adieraz daiteke. Baliabide-mota batzuei 
dagokionez, sorrera-unetik beretik izaten dira eraginkorrak; 
beste batzuen kasuan, ordea, eraginkortasun-data ez da so-
rrera-unea, beranduagoko momentu bat baizik. adibidez, 
gerta liteke lege bat azaroan onartzea, baina hurrengo ur-
teko urtarrilaren 1ean sartzea indarrean; kreditu-txartelak, 
bestalde, aktibatu egin behar dira erabili aurretik, eta iraun-
gipen-dataren ostean ezin dira gehiago erabili. «Eraginkor-
tasun-data»k dira produktu galkorren «iraungipen-daten» 
ifrentzua. Eraginkortasun-datak adierazten du noiz den pro-
duktu bat «ona»; iraungipen-datak, berriz, produktua noiz 
galtzen den adierazten du, eta, era berean, artxibatu edo 
ezabatu egin behar dela.

Zer herrialdetan bizi zara? 

Beti toki berean bizi izan bazara ere, denboraren iga-
roak eragina izan dezake «zer herrialdetan bizi zara?» 
galderan. Har dezagun adineko emakume honen adi-
bidea: 1929an jaio zen, Zemum auzoan, Belgraden, 
Europako ekialdean, zeina toki berean egon baita 
beti. Emakumearen bizialdian, bere auzoa zazpi he-
rrialderen mendean egon da: Jugoslaviako erreinua 
(1929-1941); Kroaziako estatu independentea (1941-
1945); Jugoslaviako Jendearen Errepublika Federala 
(1945-1963); Jugoslaviako Errepublika Federal Sozia-
lista (1963-1992); Jugoslaviako Errepublika Federala 
(1992-2003); Serbia eta Montenegroko Estatu Batua 
(2003-2006) eta Serbiako Errepublika (2007tik au-
rrera). 
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Eraginkortasun lokatiboak aintzat hartzen ditu mugak, segur-
tasuna, errepideak, altitudea, sakonera eta beste faktore geo-
grafiko batzuk. Baliabide-mota batzuei, tartean jendeari, muga 
batzuek eragiten diote, garraioari eta erabilerari dagokionez; 
esate baterako, kargamentu arriskutsua, lehergarriak, narkoti-
koak, botikak, alkohola eta haxixa ezin dira toki guztietara era-
man ez toki guztietan erabili. Jurisdikzioek eragina dute muge-
tan, garraio-igarobideetan, eguraldi-estazioetan eta neurketa 
geografikoetan. Paraxutek sentikortasuna dute altuerarekiko, 
eta urpekaritzako-zilindroek, berriz, sakonerarekiko. 

Eraginkortasunari loturiko kezkak, batzuetan, izen eta lekuen 
autoritate-kontrolarekin gurutzatzen dira. Data, gertakari edo 
kokapen jakin batzuen eraginez aldatzen dira, sarritan, balia-
bideen izenak. legeak eta araudiak aldatu egiten dira antola-
kundeen mugetan eta muga geografikoetan barna, eta muga 
horiek maiz aldatzen dira. toki batzuetan, istiluak, atzerriko 
okupazioak eta eten politikoak gertatu dira, eta toki horiek 
izen ezberdinak izan dituzte garai ezberdinetan, baita aldi be-
rean ere. 

Gaur egun, halako mugaldeek arazoak sortzen dizkiote Goo-
gle Maps aplikazioari, nazioarteko muga jakin batzuk erakus-
ten dituenean. Google, izan ere, bere zerbitzariak kokatuta 
dauden herrialdeko legeen mende dago; hori dela-eta, ezta-
baidagai dauden mugak aurkezteko garaian, ostatu ematen 
dioten herrialdearen ikuspuntuarekin bat egin behar du, he-
rrialde espezifiko bati dagokion Googleko gune bat erabiltzen 
denean mapara iristeko. 

Kasu gehienetan, eraginkortasunak berekin dakartza kohe-
rentziari loturiko baldintzak, garrantzitsua baita garai batean 
baliabideek izan duten konfigurazioa zehaztu eta berreraiki 
ahal izatea. Baliteke urtarrilaren 1an zerga berri bat sartzea 
indarrean; halere, gobernuak zure errenta-aitorpenak ikuska-
tzen baldin baditu, zera egiaztatuko dute: ea, errenta-aitor-
pena egin zenuenean, garaian indarrean zeuden legeak bete 
zenituen. 
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4.5.4 egiAZkotAsunA 

Hitzaren erabilera arruntean, zerbait egiazkoa dela esan ohi 
dugu baldin eta frogatu edo onartu bada gauza hori bere 
buruaz esaten duena dela. Egiazkotasunari dagozkion gal-
deren garrantzia eta ñabardura-maila argi ikusten da bal-
din eta kontuan hartzen badugu hitz mordo bat daudela 
«egiazko gauza»ren (gauza «originala»ren) eta bestelakoen 
arteko harremanaz mintzatzeko: kopia, erreprodukzioa, 
erreplika, faltsutzea, imitazioa, itxurakeria, iruzurra, engai-
nua eta abar. 

Hainbat baliabideren kasuan, egiazkotasunak asko axola du, 
eta erraza da halakoen adibideak aurkitzea: izenpeturiko kon-
tratu legalak, artelanak, artefaktu historikoak, bai eta pertsona 
baten sinadura ere. 

antolaketa-sistema baten sortzaileak eta hura martxan jar-
tzeaz arduratzen denak, gizaki zein makina izan, berriki sor-
turiko baliabide bat egiazta dezake, eta orobat egin dezake 
hirugarren batek. lanbide asko, hain zuzen ere, baliabide bat 
egiazkoa den ala ez zehaztean oinarritzen dira. 

teknika mordo bat daude, pertsonen edo baliabide fisikoen 
identitatea argitzeko balio dutenak. Sarritan, grabatutako in-
formazioaren osotasun fisikoari erreparatzen diogu, edukien 
zuzentasuna aztertzen dugunean. 
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fidatzen zara honetaz? 

Ustar.net webgunean, pertsonaia ospetsuek izenpeturi-
ko argazkiak saltzen dira, eta horietako bakoitzak Egiaz-
kotasun Agiri bat dakar berekin; agiri horretan, argazkia-
ren erreplika bat agertzen da, bai eta Ustar-eko langile 
baten sinadura ere, zeinak ziurtatzen baitu autografoa 
eskuz sinatua izan dela benetan. Baina langilearen sina-
durari dagokionez, Ustar-ek ez du egiaztagirik eskain-
tzen, hori baimendua ote den bermatzen duenik.

(Pantailaren argazkia: R. Glushko. Iturria: ustar.net)

Zailagoa da, ordea, egiazkotasun digitala zehaztea. Baliabide 
digitalak ia-ia dohainik erreproduzitu daitezke, kokapen ba-
tean baino gehiagotan egoten dira, izen ezberdinak izan di-
tzakete dokumentu berdinean, edo izen berdinak hainbat do-
kumentutan, eta bestelako arazoak dakartzate, item fisikoekin 
suertatzen ez direnak. Badira zenbait konponbide teknologi-
ko, egiazkotasun digitala ziurtatzeko balio dutenak, adibidez, 
denbora-zigiluak, ur-markak, enkriptatzea eta sinadura digita-
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lak. Nolanahi ere, ikertzaileak metodo teknologikoez fidatzen 
diren arren oro har, teknologia-zaleak eszeptikoagoak izan ohi 
dira halako metodoei dagokienez, bai baitakite saihesbideak 
eta faltsutzeak sortu daitezkeela. Egiazkotasuna frogatzeko 
sistema teknologiko sofistikatuak indarrean egonda ere, do-
kumentu baten identitateari dagokionez, ezin dugu guztiz 
ziurtzat jo bere identitatea jarraikorra izan dela betidanik, bai-
zik eta, soil-soilik, «kustodia-kate»ko lehen katebegitik. 

4.5.4 JAtorriA 

3.2.2 atalean gomendatu genizuen baliabideen erabilerari bu-
ruzko frogak edo erregistroak azter zenitzatela, sorrera-iturritik 
zuenganaino egindako bideari zegozkionak, denbora pasa aha-
la kalitateari eutsi diotela ziurtatzeko. «Zer gertatu zaio balia-
bide honi?», galdera pasiboa da; bada, jatorriaren kontzeptuak, 
ekintza bihurtzen du: zenbait jarduera gauzatzen dira, egiazta-
tze aldera baliabide bati ez zaiola gauza txarrik gertatuko eta, 
gertatuz gero, horren berri izatea ahalbidetzeko.  

antzinako Erromaren garaitik beretik, dokumentu garrantzitsuak 
modu berezi batean sortu dira, beren egiazkotasuna berresteko 
eta ondoren kontserbatzeko eran, kustodia-kate jarraitu batekin. 
Dokumentu inportanteak sortzen zirenean, notarioak izaten zi-
ren horren lekuko; gero, dokumentuak babestu egiten ziren, fro-
ga gisa zuten zuzentasuna eta balioa mantentzeko. Museoetako 
eta artxiboetako antolaketa-sistemetan, zeinetan dokumentu 
edo objektu bitxi zein kulturalki garrantzitsuak gordetzen baiti-
ra, jatorriaren printzipioaren bidez adierazten da kezka hori. Bil-
duma baten edo bertako baliabideen jabetzaren historia da: non 
egon diren eta zeinek izan dituen baliabide horiek eskura. 

txinan, bada teknika guztiz berezi bat antolaketa-sistemak 
egiaztatzeko: hain zuzen ere, zigilu gorri oso landuak inpri-
matzen dira dokumentuetan, liburuetan eta margolanetan. Zi-
gilu horien bidez, baliabidearen jabetza erregistratzen da, eta 
orobat egiaztatzen da enperadoreak edo ofizial inportanteek 
berrikusi eta ontzat jo dutela. 
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Dena den, jatorriaz kezkatzen diren bakarrak ez dira arte his-
torialariak eta dokumentu garrantzitsuen zaindariak. Bigarren 
eskuko auto bat erosteko asmotan bazabiltza, zuhurra litza-
teke ibilgailuaren historia egiaztatzea (Ibilgailuak Identifika-
tzeko Zenbakia erabiliz, horixe baita autoaren identifikatzaile 
iraunkorra), ziurtatze aldera ez dagoela hondaturik, ez duela 
urak hartu, eta ez diotela inori lapurtu.  

txinako eskuizkribuak, jatorri-zigilu eta guzti

Eskuizkribu eder hau, Taipeiko Museo Jauregi Nazionalean 
dagoena, Zhao Ji-k sortu zuen, Huizong enperadoreak, zei-
na Song txinatar dinastiako zortzigarren enperadorea izan 
baitzen, duela mila urte, gutxi gorabehera. Ezagun zuen tre-
bea zela poesian, margolaritzan eta kaligrafian. Eskuizkribu 
honetan bi poema daude: eskuinean, paisaiak margotzeko 
teknika txinatarra deskribatzen da; ezkerrean, berriz, en-
peradoreak adierazten du asko estimatzen dituela aranon-
doen loreak, udaberriaren hasieraren erakusgarri. 

Zigilu gorriak, berriz, Ching dinastiako hainbat belaunaldita-
ko enperadoreei dagozkie; zigilu zaharrena, adibidez, Hui-
zongek poema sortu eta gutxienez bostehun urtera jarri 
zuten. Gaur egun webgune bati «atsegin dut» ematea beza-
lako zerbait da zigilu gorri pertsonalizatu bat jartzea baliabi-
de batean; bigarrena askoz modu dotoreagoa da, hori bai. 

(Argazkia: R. Glushko)
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4.6 lAugArren kAPituluko gAkoAk 

-  Baliabide bat izan daiteke kategoria zabal bateko kide ugarieta-
ko bat, edo bere kategoriako kide bakarra, edo bi mutur horien 
arteko edozein aukera. 

 (Ikus 4.1.1 atala: Zer da baliabide bat?)

- Baliabideak aztertzeko garaian aintzat hartzen ditugun ezauga-
rriek baldintzatzen dute kategoriaren tamaina –baliokidetzat jo-
tzen diren baliabideen kopurua–.  

 (Ikus 4.1.1 atala: Zer da baliabide bat?)

- Informazio-baliabide fisikoen antolaketa-sistemek lehentasuna 
ematen diete deskribapen-baliabideei edo ordezko baliabideei, 
hala nola eduki informatiboa deskribatzen duten erregistro bi-
bliografikoei, eta ez hainbeste baliabidearen ezaugarri fisikoei.

 (Ikus 4.1.1.2 atala: Baliabide bibliografikoak, informazio-osagaiak 
eta «gauza adimentsuak» baliabide gisa)

- Identifikatzailea izen-mota berezi bat da, modu kontrolatuan 
esleitzen dena, balizko balioei eta izendatzeko-arauei dagoz-
kien arauak kontuan hartuz. Identifikatzaile iraunkorrak diseina-
tu nahi badira, biak hartu behar dira kontuan: eskatutako den-
bora-tartea eta identifikatu beharreko baliabide-kopurua.

 (Ikus 4.1.2 atala: Identitatea, identifikatzaileak eta izenak)

- Baliabidek aktiboek balioa edo emaitzak sortzen dituzte beren 
kabuz; batzuetan, elkarreragin-jarduerak abiatuz baliabide pa-
siboekin. Baliabide aktibo izan daitezke gizakiak, beste balia-
bide bizidun batzuk, agente konputazionalak, informazio-iturri 
aktiboak, webean oinarrituriko zerbitzuak, ibilgailu autonomoak 
(gidaririk gabe ibil daitezkeenak), robotak, aplikazioak, makinak 
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eta bestelako objektu batzuk, hala nola bonbillak, aterkiak edo 
oinetakoak, zeinei, berez arruntak badira ere, «adimena» erantsi 
baitzaie.

 (Ikus 4.2.3.2 atala, Baliabide aktiboak edo eragingarriak)

-  Agentziak adierazten du zer neurritan abia ditzakeen baliabi-
de batek ekintzak bere kabuz. Continuum bat ezar dezakegu: 
mutur batean, baliabide guztiz pasiboak daude, ekintzarik abia 
ezin dezaketenak; beste muturrean, berriz, baliabide aktiboak, 
zeinak gai baitira ekintzak abiatzeko, oinarritzat hartuz inguruan 
nabaritzen duten informazioa edo beste baliabide batzuekiko 
elkarreraginean erdiesten dutena.

 (Ikus 4.2.3 atala: Baliabideen agentzia)

- Baliabideek sentitzeko eta komunikatzeko gaitasunak dituzte-
nean, baliabide aktibo bihurtzen dira. 

 (Ikus 4.2.3 atala: Baliabideen agentzia)

- Sarritan, gure arretaren fokuaren arabera erabakitzen dugu zer 
baliabide diren primarioak eta zeintzuk diren metadatuak. 

 (Ikus 4.2.4 atala: Baliabideen fokua)

- Erabilgarria izan daiteke informazio-baliabideen arloak Doku-
mentu Moten Espektroan kokatzea: mutur batean, egitura gu-
txiko eduki narratiboa; bestean, eduki transakzional oso egitu-
ratua. 

 (Ikus koadro gehigarria: Dokumentu Moten Espektroa)

- Baliabide bibliografikoaren identitatea garatuz joan da, eta, 
arian-arian, lau urratseko abstrakzio-hierarkia bat sortu da: lehe-
nik, lan abstraktua dago; ondoren, horren adierazpenak, hainbat 
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formatu edo generotan egon daitezkeenak; segidan, agerraldi 
zehatz bat, formatu edo genero horietako bati dagokiona, eta, 
azkenik item fisiko espezifiko bat.

 (Ikus 4.3.2 atala: Identitatea eta baliabide bibliografikoak eta 4.5 
marrazkia: FRBR Abstrakzio Hierarkia)

- Baliabideak IP helbide bat baldin badauka, «Gauzen Internet» 
delakoaren parte da. 

 (Ikus 4.3.4 atala: Identitatea eta Baliabide aktiboak)

- Hizkuntza natural guztiek modu bat baino gehiago eskaintzen 
dute pentsamenduak azaltzeko, edo, zehatzago esanda, nor-
malean hainbat hitz erabil daitezke gauza edo kontzeptu bera 
aipatzeko.

 (Ikus 4.4.2 atala: Izendatzearen arazoak)

- Baliabide askoren izenak ezaugarrietan oinarritzen dira, eta, ara-
zoak sor ditzakete etorkizunean, ezaugarriaren balioa edo inter-
pretazioa aldatzen baldin bada.  

 (Ikus 4.4.2.4 atala: Behin-behineko ezaugarriei loturiko izenak)

- Pertsonek ez baizik prozesu automatikoek deskribatzen dituz-
tenean baliabideak, ezberdintasun bat sortzen da izendatzea-
ren eta deskribapenaren ikusmoldeari dagokionez, eta horri 
esaten zaio hutsune semantikoa. 

 (Ikus 4.4.2.5 atala: Hutsune semantikoa)

- Izendatzearen printzipio oinarrizkoenak dioenez, izen informati-
boak aukeratu behar dira. 

 (Ikus 4.4.3.1 atala: Sor itzazu izen informatiboak)
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- Baliabideen eremu bati edo zeregin bati izen onak jartzeko 
modu ona da hiztegi kontrolatu bat sortzea. Hiztegi kontrola-
tua esaten zaio hiztegi finko edo itxi bati, zeinean biltzen baitira 
eremu jakin batean erabil daitezkeen terminoak. Hiztegi kontro-
latuaren bidez, erabilitako hitz-kopurua murrizten da; horrela, 
sinonimia eta homonimia gutxiagotzen da eta lotura ez-desi-
ragarriak ezabatzen dira. azkenerako, esanahi zehatzeko hitzen 
sorta bat geratzen da, haiek erabiltzeko arau zorrotzekin batera. 

 (Ikus 4.4.3.2 atala: Erabili hiztegi kontrolatuak) 

- Baliabide bibliografikoez denez bezainbatean, hiztegi kontrola-
tuaren alderdi nabarmenak dira, besteak beste, autoreen izenen 
forma egiaztatuak zehaztea, lanen izenburuak bateratzea eta 
gai jakin bat zer terminoren bidez aipatuko den bateratzea. Bi-
bliotekonomian, autoritate-kontrola esaten zaio izen eta termi-
no estandarrak sortzeko eta mantentzeko prozesuari. 

 (Ikus 4.4.3.2 atala: Erabili hiztegi kontrolatuak) 

- Kontserbazio- eta gobernantza-jarduerak gauzatzen dira ziur-
tatze aldera baliabideek behar bezain beste iraungo dutela.

 (Ikus 4.5.1 atala: Iraunkortasuna)

- Baliabide askok, edo horien ezaugarri askok, eraginkortasun lo-
katiboa edo denborazkoa daukate, hau da, denbora edo toki 
jakin batean jartzen dira martxan; hortaz, ziur asko, eraginkor 
izateari utziko diote etorkizuneko data batean, eta baliteke era-
ginkor izateari uztea zenbait tokitan. 

 (Ikus 4.5.2 atala: Eraginkortasuna)

- Baliabide baten egiazkotasuna bermatzeko modu bakarra da 
«kustodia-kate» oso-osoa ikuskatu ahal izatea, sortu zenetik 
orainaldira. 

 (Ikus 4.5.3 atala: Egiazkotasuna eta 4.5.4 atala: Jatorria)
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5.1 Sarrera

atal honek inflexio-puntu bat markatzen du liburuaren baitan. 
aurreko ataletan, izan ere, antolatzearen diziplinari dagozkion 
ideia giltzarriak aztertu dira: antolatu beharreko baliabideak 
identifikatzea eta hautatzea, eta, ondoren, horiek eta horien 
antolaketa Sistemak antolatu eta mantentzea. azpimarratu 
dugun eran, beranduago gauzak aurkitzea da gauzak antola-
tzeko arrazoi nagusia. Eginkizun harrigarriki zaila izan daiteke 
hori. Gauza bera izendatzeko hamaika izen erabil daitezke, eta 
jendeak gauza beraren alderdi ezberdinak oroitzen ditu. 

Hemen alboan daukazuen margolan famatua James Whistler 
margolariak egin zuen XIX. mendean, eta Musée d’Orsay museoan 
dago, Parisen. Garai viktoriarreko Mona Lisatzat hartu izan dute. 
Zer izenez ezagutzen duzu? Nola deskribatu beharko litzateke? 

«antolamendua grisean eta beltzean, 1.»

«Antolamendua grisean eta beltzean, 1.» (1871). Olioa mihi-
sean, James Abbott McNeill Whistler autoreak egina. Beste 
izenburu batzuk: «Artistaren amaren potreta» eta «Whistle-
rren ama». Margolana Parisen dago, Musée d’Orsay museoan. 

(Argazkia: Jean-Gilles Berizzi. Iturria: Wikimedia Commons)
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artearen baitako baliabideak deskribatzean, honako elementu 
hauek aipatu ohi dira: artistaren izena, bitartekoa, amaiera-ur-
tea eta, jakina, izenburua. alderdi horietako gehienek modu 
zuzen samarrean deskribatzen dituzte baliabidearen ezauga-
rriak; izenburua, ordea, salbuespena izaten da sarri, bere ga-
rrantzia eta adierazte-indarra dela-eta. 

askotan, margolanaren izenburuak margolanaren gaia du ai-
pagai. Whistlerren margolana ezagutu baduzu, seguru asko 
haren izen kolokiala ezagutuko zenuen: «Whistlerren ama». 
Nahiz eta artistaren amaren erretratu bat izan –anna McNeill 
Whistler deitzen zen–, margolariak beste izenburu bat eman 
zion lanari, guztiz ezberdina: Antolamendua grisean eta bel-
tzean, 1., uste baitzuen margolanen ezaugarririk garrantzi-
tsuena ez zela agertzen zuen gaia, ezpada haren ezaugarri 
estetiko hutsak eta ikuslearen gainean horiek zuten eragina. 
Horrenbestez, Whistlerrek, musika-konposizioen erara izen-
datu zituen bere margolanak, zeinak paisaiak eta potretak 
izan ohi baitziren: Gauekoa beltzez eta urrez; Sinfonia zuriz; 
Antolamendua arrosan, gorrian eta morean, eta abar. 

Baldin eta Whistlerren izenburuak harritu bazaitu –zeuk, berez, 
adineko emakume baten potreta gisa deskribatuko zenukeela-
ko–, horrek argi frogatzen du ezen baliabide berari izen guztiz 
ezberdinak jarri ahal zaizkiola. Baliabideen deskribapenek eta 
metadatuek esanahia ematen dute, bai, baina norentzat? Ba-
liabide batean nabarmentzen diren gauzek zerikusia dute tes-
tuinguruarekin; horregatik, denboraren joanarekin alda daitezke. 
Batzuentzat baliagarriak diren deskribapenek ez dute zentzurik 
beste batzuentzat. Jendeak «deskribapen okerrak» eta «meta-
datu okerrak» bilatzen baditu, ez du topatuko bilatzen ari dena.

Saint Helens, zeina aEBko Washington estatuko mendebal-
deko ertzean baitago, mendi arrunt gisa deskribatu ohi zen 
1980ra arte. Orduan, erupzio bat gertatu zen –aEBren histo-
rian hildako gehien eta kalte ekonomiko handiena eragin due-
na–: mendiaren tontorra lehertu, 57 lagun hil eta krater bat 
osatu zuen, milia bateko zabalera duena. Gaur egun, Saint He-
lens aipatzen den aldiro, erupzioa aipatzen da beti. 
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Baldin eta baliabideen deskribapenak guztiz eguneratuta 
mantenduko balira, azken-azken berriak ere bilduz, balirudike 
ezinezkoa izango litzatekeela deskribapen okerrak bilatzea; 
nolanahi ere, bilatzaileak boteretsuegiak dira jada, eta infor-
mazio gehiegi ekoizten dute. Bilaketari eta berreskuratzea-
ri dagozkion hobekuntza teknologikoak egin arren, ahalegin 
kognitibo bat egin beharra dago, oraindik ere, gauzak zer di-
ren oroitzeko, horien deskribapen egokiena aurkitu eta non 
egon daitezkeen pentsatzeko. Gauzak zergatik aurkitu behar 
ditugun beranduago: horra baliabideen deskribapenak eta 
metadatuak diseinatzeko gakoa. atal honetan, nola eta zer-
gatik aztertuko dugu. 

Saint Helens, aurretik eta ondoren

1980. urtearen aurretik, Saint Helens «postaletan» era-
kusteko moduko mendi bat zen, elurrez estalia. Orain, 
ordea milia bateko zabalera duen kraterra ikusten dugu 
lehen tontorra zegoen tokian, zeinak gogora ekartzen 
baitigu bolkanaren erupzio latza. 

(Kredituak: AEBko Basozaintza Zerbitzuaren eta USGSren do-
meinu publikoko irudiak).
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Geratu eta pentsatu:  
Toki hauek badituzte beren uneak

Saint Helensi buruz egiten genuen deskribapena beti-
rako aldatu zen bolkanaren erupzioaren ostean. Zeuk 
ere, seguru asko, ezberdin oroituko dituzu garai eta toki 
batzuk, gertakari garrantzitsu baten parte izan zirelako. 
Senideren baten ezkontza? Joko Olinpikoak? Honda-
mendi natural bat? Dorre Bikiak? 

Erraza da, sarean bilaketa bat eginda, Saint Helensen irudiak aur-
kitzea, erupzioaren aurrekoak eta ondokoak. Zer informazio lo-
tzen da irudi horiekin? Kamera modernoek identifikatzaile bat es-
leitzen diete beren biltegiko argazkiei, eta, era berean, irudiaren 
ekoizpenaren deskribapen teknikoa biltzen dute: kamera-mota, 
leiarra, obturadorearen abiadura, argiarekiko sentikortasuna, ire-
kiera eta beste ezarpen batzuk. Kamera moderno ugarik, gainera, 
informazioa biltzen dute irudia sortu zeneko egoera geografikoari 
eta denborari buruz: data, ordua eta lurreko zer tokitan hartu den 
argazkia. argazkia kameratik kanpora igortzen denean eta argi-
tara ematen denean, denek ikusteko moduan, lagungarria suerta 
daiteke datu biografiko batzuk erregistratzea argazkilariari buruz, 
hartara ikusleak harekin identifika daitezen eta hobeto uler de-
zaten haren kontestua. Bestalde, baliteke copyrightari dagozkion 
datuak azaltzea argazkiarekin lotuta: noren jabetzakoa den eta 
nola erabil daitekeen zehaztuz, adibidez. 

Har dezagun beste testuinguru bat, zeharo ezberdina. Zazpi 
urteko lau haur lego blokeak hautatzen dabiltza, beren azken 
eraikuntza osatu nahian. lehenak, «bateko zilindroak» nahi 
ditu; bigarrenak, berriz, «coca-cola botilak»; hirugarrenak, 
«gurpilak» eta azkenak, aldiz, «adreilu biribilak». Bada, gauza 
beraren bila dabiltza denak: haur bakoitzak bere terminoak 
sortu ditu eraikuntza-bloke ñimiñoak deskribatzeko. Beren 
deskribapen ugarien artean, batzuk kolorean oinarritzen dira 
soilik («gorriak»); beste batzuk, kolorean eta forman («tunel 
urdina»); beste batzuk, funtzioan («konektoreak»), eta beste 
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batzuk, azkenik, erreferentzia kulturaletan («laser ezpatak»). 
Beste termino batzuei dagokienean –«kartzela karakola» edo 
«barea», esaterako–, ezinezkoa ematen du zer esan nahi du-
ten identifikatzea, salbu eta 7 urteko haur horren buru barruan 
baldin bazaude, noski. Beren kasara jolasten direnean, ez du 
axola haur bakoitzak bere deskribapena erabiltzen badu; ba-
tera jolastu nahi badute, aldiz, ados jarri beharko dute. 

Margolanak, argazki digitalak eta lego blokeak oso ezberdinak 
dira beren artean, baina, egoera horiek guztiek galdera garran-
tzitsuak agerrarazten dituzte baliabideen deskribapenari dago-
kionean, eta saiatuko gara atal honetan auzi horiei erantzuten: 

-  Zein da baliabideak deskribatzearen helburua? 
-  Baliabidearen zer ezaugarri deskribatu beharko lirateke? 
-  Nola sortzen dira baliabideen deskribapenak? 
-  Zeintzuk dira baliabideen deskribapen onak sortzeko gakoak?  

atal honetan barna ibiltzeko

Hasieran, laburpen bat egingo dugu baliabideen deskriba-
penari (5.2.) buruz: gure proposamenean, kontzeptu zabal 
horren baitan txertatzen ditugu beste kontzeptu zehatza-
go batzuk, hala nola deskribapen bibliografikoak eta meta-
datuak. 5.3 atalean, Baliabideak deskribatzearen prozesua, 
baliabideak deskribatzeko balio duen prozesu bat azalduko 
da, 7 urratsez osatua: helmena, jomuga eta helburua zehaz-
tea, baliabidearen ezaugarriak identifikatzea, deskribape-
nari dagokion hiztegia diseinatzea, deskribapenaren forma 
eta inplementazioa diseinatzea eta deskribapenak sortu 
eta ebaluatzea. Baliabideak deskribatzeko printzipio eta 
metodoen artean, horietako asko testu baliabide fisikoen-
tzat sortu ziren; hori dela-eta, 5.4 atalean, Baliabide ez-tes-
tualak deskribatzea, aztergai hartuko dugu, labur bada ere, 
zer auzi sortzen diren bestelako baliabide batzuk deskriba-
tzeko garaian: museoetako baliabideak eta baliabide artis-
tikoak, irudiak, musika, bideoak eta baliabide kontestualak. 
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5.2 BaliaBideen 

deSkriBapenaren laBurpena

Honako helburu hauetarako deskribatzen ditugu baliabideak: 
haiek aipatzeko, haien artean bereizteko, haiek bilatzeko, haien 
berreskuratzea kudeatzeko, haiek gordetzeko eta aurreikus-
penak egiteko haiei gertatuko zaienaz edo egin dezaketenaz. 
Baliteke, asmo bakoitzerako, baliabideen deskribapen ezber-
dinak erabili behar izatea. Baliabideen deskribapenak erabil-
tzen ditugu komunikazio eta elkarrizketa orotan; antolaketa 
sistemak ahalbidetzen dituzte. 

5.2.1 izendaTzea (eTa, edo, vS) deSkriBaTzea

4. atalean aipagai izan dugu nola erabakitzen dugun zer gauza 
hartu baliabide gisa eta nola bereizten diren baliabideak izen 
eta identifikatzaileen bitartez. Izenek iradoki dezakete ea zer 
ezaugarri eta printzipio erabiltzen dituen antolaketa Sistema 
batek bere baliabideak sailkatzeko. adibidez, ingeles hizkun-
tzako abizen ohikoenei erreparatuz gero, ikus dezakegu gizar-
teetan nola antolatzen den jendea: lanbidearen arabera (Smith, 
Miller, taylor), senidetza-harremanen deskribapena (Johnson, 
Wilson, anderson) eta itxuraren deskribapena (Brown, White). 

Kultura askotan, ezkontideetako batek izen berezi bat hartzen du, 
ezkon-harremana adierazten duena. Herrialde anglofono askotan, 
emakume ezkondu ugarik beren senarraren izena erabiltzen dute. 

Era berean, beste baliabide batzuen izenetan ere agertzen 
dira beren ezaugarrien deskribapenak: eraikinetan (Pentago-
noa, Etxe Zuria), kokapen geografikoetan (Ipar amerika, Itsa-
so Gorria) eta baita hirietan ere (Grand Forks, Baton Rouge). 

Baliabide orok har dezake izen bat edo identifikatzaile bat. 
Identifikatzaileak bereziki eraginkorrak suertatzen dira balia-
bideen deskribapen gisa, zeren, definizioz, identifikatzaileak 
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bakarrak dira baliabideen sorta edo bildumetan. Izenek eta 
identifikatzaileek, normalean, ez dute baliabidea deskribatzen 
deskribapenaren zentzu arruntean; izan ere, baliabideari eslei-
tu ohi zaizkio; ez dute haren ezaugarririk erregistratzen. 

Nolanahi ere, izenak eta identifikatzaileak ausazkoak direnez, ez 
dute balio baliabideek bereizteko, non eta jendeak ez dituen al-
dez aurretik ezagutzen. Horregatik, batzuetan, bestelako egitura 
linguistiko bereziak erabiltzen ditugu izenen ordez: txakur bati 
buruz ari baldin bagara txakurra ezagutzen ez duen norbaitekin, 
«txakurtxo beltza» aipatuko dugu, eta ez haren izena, «Beltzi».

Era berean, liburutegiko katalogoan edo bilatzailean zerbait aur-
kitu nahi dugunean, zera horren izena baliatzen dugu, edo ha-
rekin lotutako datu zehatzen bat, errazago topatzeko. Kontrara, 
informazioa behar dugunean zerbaiti buruz, eta baliabideak bi-
latzen ditugunean premia hori asetzeko, baina zehazki zer balia-
bide nahi dugun jakin gabe, zera horren edukiari edo bestelako 
ezaugarriei buruzko deskribapenak baliatzen ditugu bilaketara-
ko. Oro har, esan dezakegu informazioa lortzeko prozesua horre-
lako zerbait dela: erabiltzaileen premien deskribapenak konpa-
ratzea premia hori ase dezaketen baliabideen deskribapenekin. 

5.2.2: «deSkriBapena», Termino inkluSiBo BaT

Orain arte, «deskribapena»ren kontzeptua erabili dugu bere 
adiera arruntean: zerbait ezaugarritzen edo ordezkatzen du-
ten ezaugarri ageriko edo garrantzitsuen izendapena edo 
azalpena. Dena den, batzuetan kontzeptu hori modu zehatza-
goan erabiltzen da antolaketa-sistemen testuinguruan, non, 
sarritan, baliabideen deskribapena gauza formalagoa, siste-
matikoagoa eta instituzionalagoa baita. Bibliotekonomian, 
deskribapen bibliografikoari dagokionez, deskriptore esaten 
zaio tentu handiz diseinatutako hiztegi bateko terminoetako 
bati, zeina baliabide bati esleitu ahal baitzaio, haren tasunak, 
ezaugarriak edo esanahiak izendatzeko, baita beste baliabi-
deekin dituen harremanak izendatzeko ere. Bestalde, modelo 
kontzeptualei eta informazio-zerbitzuen diseinuari dagokio-
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nean, baliabideen deskribapenei orobat deitzen zaie «hitz ga-
koak», «indize-terminoak», ezaugarriak, ezaugarrien balioak, 
elementuak, «datuen elementuak», «datuen balioak» edo 
«hiztegia». Enpresa-adimenean (business intelligence), analisi 
prediktiboan eta datuei lotutako beste zientzia batzuetan, be-
rriz, «aldagai», «ezaugarri», tasun edo «neurketa» esaten zaie. 
Beste testuinguru batzuetan non deskribapenaren terminoak 
ez diren hain formalak, baizik eta pertsonalagoak, «etiketa» 
edo «tag» esan ohi zaie. Sinonimo edo ia-sinonimo horien ar-
tean bereizketa fin-finak ezarri ordez, «deskribapen» erabili 
dugu termino inklusibo gisa, salbu eta ohiko erabileran beste 
termino bat hobesten denean alde nabarmenarekin. 

termino horietako asko eremu semantiko mugatu batetik da-
toz, non hauxe baita deskribapenen helburua: baliabide baten 
muina (zeri buruzkoa den) identifikatzea eta zehaztea. Hala 
ere, ordenagailu bidez sortutako informazioaren eta baliabi-
deen arteko lotura hutsala bihurtu ahala, informazio-mota ugari 
sortzen ari dira, baliabide bat «zeri buruzkoa den» adieraztetik 
harago doazenak, eta elkarreragin-jarduera gehigarriak ahalbi-
detzen dituzte. Xede horietako asko, bai eta horiek gauzatzeko 
behar diren informazio motak ere, azaldu ditugu 5.3.2 atalean –
Helburuak zehazten–. Baliabideen deskribapena modu hedako-
rrean baliatzen dugu, guzti-guztiak barnean hartzeko moduan. 

4. atalean, bereizketa bat aurkeztu dugu, 4.2.4 azpi-atalean – 
Baliabideen gunea–, bi hauek alderatuz: baliabide primarioak 
eta horiek deskribatzen dituzten baliabideak –azken horiei, 
Deskribapen Baliabide deitu diegu–. termino hori aukeratu 
dugu uste baitugu hobeto ulertzen dela eta inklusiboagoa dela 
informazio-baliabideen antolaketa-sistemetan ondo ezarririk 
dauden beste bi hauek baino: deskribapen bibliografikoa eta 
metadatuak. Gainera, orokorragoa dela iritzita, baliabideen 
deskribapenaren kontzeptua bereizi dugu beste hauetatik: 
deskribapen estatistikoa, online baliabideetako etiketak eta 
Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF, ingelesezko sigletan), 
zeina erabiltzen baita baieztapenak egiteko online baliabideei 
eta sarean identifika daitezkeen baliabide fisikoei buruz. 
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5.2.2.1 deSkriBapen BiBlioGrafikoa

Deskribapen bibliografikoaren xedeek eta izaerak osatzen 
dute bibliotekonomia eta informazio-zientzien oinarria; zien-
tzia hori sistematizatu da, eta hartaz eztabaidatu dute, ia bi 
mendez. Deskribapen bibliografikoek ezaugarritzen dituzte 
informazio-baliabideak eta unibertso bibliografikoko entita-
teak: lana, edizioa, autorea eta gaia, besteak beste. 

Informazio-baliabide baten deskribapen bibliografikoa, nor-
malean, formatu estandar batean gauzatzen den erregistro 
egituratua da, eta baliabide jakin bat deskribatzen du. 

5.2.2.2 meTadaTuak

Sarritan, honela definitzen dira metadatuak: «datuei buruzko 
datuak»; definizio horrek, ordea, ia dena hartzen du bere bai-
tan, eta ez da batere lagungarria. Badago beste definizio bat, 
edukiz beteagoa: horren arabera, edozein erako informazio
-baliabide baten deskribapen egituratua lirateke metadatuak. 
Izan ere, metadatuak erabilgarriagoak dira baldin eta metada-
tuen eskema batek ahalbidetzen baditu, eta elementuak defi-
nitzen baditu deskribapen egituratuaren barruan. 

Metadatuen kontzeptua informazio-sistemetan eta datu-baseen 
diseinuan sortu zen, 1970eko hamarkadan; hortaz, deskribapen 
bibliografikoa baino askoz berriagoa da. Metadatuen lehen es-
kemetan –datu-hiztegi esaten zitzaien–, datuei zegozkien ere-
muen antolamendua eta edukia erregistratzen zen ordenagailu 
zentraletako transakzio-aplikazioetan. Metadatu-mota sofistika-
tuagoak sortu ziren, hala nola datu-baseen kudeaketa-sisteme-
tako datu-ereduak –datu-baseen eskemak deiturikoak–: erlazio 
taulen egitura, ezaugarrien izenak eta datu legalen motak eta 
balioak deskribatzen zituzten, edukia biltzeko. 

Gaur egun, XMl eskemak eta sarean edo ordenagailuan ba-
lia daitezkeen formatuak sortu dira baliabideak deskribatze-
ko, eta horiek zabaldu egin dute baliabideen deskribapenaren 
ideia, deskribapen bibliografikotik askoz harago joanez, eta 
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beren baitan bilduz software osagaien deskribapenak, nego-
zio edo zientziari loturiko datu-sortak, web zerbitzuak eta ob-
jektu konputazionalak –fisikoak zein digitalak–. Baliabideen 
deskribapenek, beren aldetik, bidea ematen dute beste ba-
liabide batzuk deskubritzeko, berrerabiltzeko, kontrolatzeko 
edo dei egiteko, hartara, jendeak edo agente konputazionalek 
elkarreragin-jarduera eraginkorrak izan ditzaten metadatuek 
deskribatutako baliabide primarioekin. 

5.2.2.3 Sarean oinarriTuTako BaliaBideak eTikeTaTzea

Metadatuen kontzeptua hedatu egin da, eta, orain, bere bai-
tan biltzen ditu etiketak, puntuazioak, laster-markak eta bes-
telako deskribapen motak; izan ere, banakoek halakoak erans-
ten baitituzte argazkietan, blogetan, albisteetan edo sarean 
presente dagoen beste edozein baliabidetan. Etiketatzearen 
praktikak balio du etiketak ezartzeko edukiari, hura deskri-
batzeko eta identifikatzeko. Etiketa-sortak erabilgarriak dira 
norberaren bildumak kudeatzeko –webguneen edo baliabide 
digitalen bildumak, esaterako–, beste batzuekin partekatze-
ko edo elkarreragin- eta zerbitzu-mota berriak ahalbidetze-
ko. adibidez, last.fm webgunea erabiltzen dutenek, etiketak 
gehitzen dizkiote musikari, horren izaera, garaia, aldartea edo 
generoa deskribatuz; orduan, webguneak etiketa horiek era-
biltzen ditu irrati-kateak sortzeko, etiketa horiekin edo antze-
koekin lotura duen musika jarriz kate bakoitzean. 

Nolanahi ere, etiketek badute desabantailarik. Erabiltzaileek 
intuizioari jarraituz eta modu espontaneoan sortzen dituzte 
etiketak, ondorioz, hiztegiaren arazoa berpizten da (4.4.): ar-
gazkilari batek «zuhaitza» dio; besteak, berriz, «haritza». Era 
berean, hitzak ez badira modu sistematikoan hautatzen, ez da 
batasun morfologikorik izango (6.4.3 Hitz-formen arteko ha-
rremanak); argazki berean, batek «zuhaitzak» eta «erretzen» 
etiketak jarriko ditu, eta beste batek, aldiz, «zuhaitza» eta 
«erre». Jendeak era askotako deskriptoreak erabiltzen ditue-
nez baliabide berdina edo antzekoak kategorizatzeko, zera 
gerta daiteke: etiketak erabiltzen dituzten sistemak «etiketa 
zopa» bihurtzea, egiturarik gabe. 
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last.fm webguneko etiketak

Last.fm webguneak etiketak eta bestelako metadatuak 
erabiltzen ditu «deskubrimendu» orrialde multimedia 
aberatsak sortzeko: halakoetan, artisten katalogoak, 
kantu berriak, doako deskargak eta musika-bideoak uz-
tartzen dira, zeinak, webgunearen algoritmoak aurrei-
kusitakoaren arabera, erabiltzailearen gozagarri izango 
baitira. Horri esker, erabiltzaileek musika berria aurki de-
zakete modu intuitiboago batean, bilaketak eginez artis-
taren edo generoaren arabera. 

(Pantaila-argazkia: Ian MacFarland)

5.2.2.4 BaliaBideak deSkriBaTzeko markoa (rdf)

Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF, ingelesezko sigle-
tan) eredu estandar bat da, eta balio du ordenagailuek pro-
zesatzeko moduko adierazpenak egiteko web baliabideei bu-
ruz; Web Semantikoa deritzon ikuspegiaren oinarria da. Orain 
arte, «baliabide» hitza erabili dugu antolatu beharra den edo-
zer gauzari buruz aritzeko. RDF eta sarearen testuinguruan, 
ordea, «baliabidea»k esanahi zehatzagoa du: baliabide esaten 
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zaio Baliabideen Identifikatzaile Uniforme bat jaso duen orori 
(URI, ingelesezko sigletan). URIak hainbat formatukoak izan 
daitezke, nolanahi ere, seguru asko webguneak identifika-
tzeko balio dutenak irudituko zaizkizu ezagunenak, adibidez, 
http://springfield-elementary.edu/. (Eta, ziur aski, halakoei 
URl deitzeko ohitura duzu, URIren ordez). RDF markoaren 
oinarrian dagoen ideia nagusia zera da: URIak erabil ditzake-
gu ez soilik sarean «dauden» gauzak identifikatzeko, ezpada 
saretik «kanpo» daudenak ere, hala nola pertsonak edo he-
rrialdeak. adibidez, http://springfield-elementary.edu/ erabil 
dezakegu Springfield Elementary eskolari buruz hitz egiteko, 
eta ez soilik haren weba aipatzeko. 

RDF markoan, deskribapen guztiak «hirukoteak» dira, honako 
osagai hauekin: deskribatzen den baliabidea (URI baten bidez 
identifikatzen dena), ezaugarri bat eta balio bat. Ezaugarriak 
ere baliabideak dira: URIen bidez identifikatzen dira. 

5.1. marrazkia: rdf hirukoteak, grafiko batean antolatuta

Bi RDF hirukote uztartu daitezke, eta horiekin grafiko bat osa-
tu, baldin eta komunean baldin badute baliabide bat, ezaugarri 
bat edo balio bat. Adibide honetan, bi RDF hirukoteek baiez-
tapen bat egiten dute Bart Simpson eta Lisa Simpson joaten 
diren eskolaren webguneari buruz, eta biak uztartu daitezke, 
hain zuzen ere, balio bera dutelako, hots, Springfield Elemen-
tary eskolaren URIa.

http://springfield-elementary.edu/
http://springfield-elementary.edu/
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URIak erabiliz gero baliabideak eta ezaugarriak identifikatzeko, 
elkarren artean konektatu daitezke deskribapen-ereduak (hala 
nola RDF markoa), «estekatutako datuen» sare baten baitan: 
Internetek modu berean ahalbidetzen du informazioa elkarri lo-
tzea «estekatutako dokumentuen» sare alimaleko batean. RDF 
markoaren zaleek aldarrikatzen dute horrek mesede egingo 
diola, nabarmen, jakintzaren deskubrimenduari eta inferentzia-
ri. Hala ere, RDF markoaren baitako deskribapen-eredu guztiz 
preskriptiboaren onurak alderatu behar lirateke marko horren 
kostuekin, izan ere, gaur egun existitzen diren deskribapenak 
RDF markora aldatzeak lan asko eskatzen baitu. 

5.2.2.5 informazio oBjekTu aGreGaTuak

aro digitalaren aurretik, informazio-objektuek muga ukigai 
esplizituak zituzten. liburuak, adibidez, orrialdez osaturik 
zeuden, eta azal baten barruan elkarri lotuak; binilo batek fisi-
koki lotzen zuen kantu-multzo bat (ikusi ere ikus zenezakeen 
kantuen arteko banaketaren lerroa), filmak, ostera, film-ze-
rrendetan ematen ziren, biribilkietan, eta, bildumak (ohikoan) 
gela edo apal jakin batean ipintzen ziren liburutegian. 

Eremu digitalean, informazio-objektuen arteko mugak ez dira 
ukigaiak, ezta agerikoak ere. Har dezagun, esate baterako, 
web-orriaren nozio sinplea. Nabigatzaileko leihoan agertzen 
denari buruz dugun nozio kognitiboak (hau da, testu forma-
teatua eta horri lotutako irudi bat), egiaz, hiru osagai ditu, we-
baren arkitekturari dagokionean (Jacobs eta Walsh, 2004), 
hiru informazio-objektu (edo baliabide): HtMl (testua kode-
tzen duena), CSS (formatuaren arauak zehazten dituena) eta 
JPEG (irudia kodetzen duena). Hirurek dute nor bere URla eta 
modu independentean eskuratu eta estekatu daitezke. Egoera 
are anbiguoagoa bihurtzen da webguneen nozio arruntari da-
gokionean, izan ere, horren mugak ez daude teknikoki zehaz-
tuta, eta zaila da horiek modu kognitiboan azaltzea. 

agregazioaren prozedura komenigarria suerta daiteke saka-
banaketa edo antolaketa sinplifikatzeko, baina eraldatzeko 
ere balio dezake: baliabide batzuen balio ia osoa agregazioa-
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ren ondorioz sortzen da. Web-orrien kasuan, CSS artxiboak ez 
du ia ezertarako balio bere horretan, izan ere, HtMl artxiboa 
janztea baita bere xedea. itunes-en, pistak errepikatzeko eta 
antolatzeko funtzioak pop musikarako optimizatzen dira, non 
banakako kantuak beren kabuz entzun baitaitezke, diskoko gai-
nerako abestiak alde batera utzita ere. Musika klasikoaren za-
leek arazoak izaten dituzte horrekin, izan ere, grabaketa luzee-
tan, «pista»k banatu ohi dira, artxiboaren tamaina murrizteko 
eta nabigazioa errazteko, baina pista horiek, berez, banaezinak 
dira; piezak osorik entzun behar dira, eta zaila gerta daiteke 
ziurtatzea denak elkartuta daudela eta behar den moduko me-
tadatuak gehitu zaizkiola agregazio horri. Beste modu batera 
esanda: sinfoniak ezin dira shuffle moduan entzun. 

Kasu honetan, arazoa zera da: nola adierazi, modu tekniko 
eta arkitektonikoan, agregazioaren nozioa, hau da, informa-
zio-objektuen multzo bat, zeinak, batera hartuz gero, beste 
informazio-objektu bat osatzen baitu. agregazioak nagusi 
dira informazio digitalaren gure espazioan: badira web-orriak 
eta webguneak, lehen aipatu bezala; badira argitalpen akade-
mikoak, testuz, marrazkiz eta datuz osatuak; badira datu-mul-
tzoak, hainbat datu-artxiboz osatuak. Nozioa errepikatu egiten 
da eta ez da esklusiboa, argiki. Objektu bat, berez agregazio 
bat dena, beste objektu bati gehi dakioke. agregazio batean 
bildutako informazio-objektu bat beste agregazio batzuetan 
ere bil daiteke, hortaz, existitzen diren informazio-objektuak 
berrerabili eta birmoldatu daitezke. arazo honen konponbi-
deak zerikusia du informazio digitala antolatzearen alderdi 
guztiz garrantzitsu batekin, izan ere, ez baditugu mugak ondo 
zedarritzen, ezin ditugu informazio-objektuak modu determi-
nantean identifikatu, erreferentzia egin edo deskribatu. 

5.2.3 BaliaBideak deSkriBaTzeko markoak

Era askotako baliabideak deskribatu daitezke, eta hainbat ko-
munitate jarduten dira horretan; horrek esan nahi du marko 
eta sailkapen ugari proposatu izan direla baliabideen deskri-
bapenari zentzua emateko. 
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5.2 marrazkia: Baliabideak deskribatzeko arkitekturak
Baliabideen deskribapenerako bi arkitektura ezberdin dira 
hauek: deskribapen bereiziak eta deskribapen paketatuak, zei-
nak nagusi izan baitziren liburutegietako katalogoetako txarte-
letan, baliabide bati buruzko deskribapena biltzen zutenetan.

Ikuspegi historiko nagusian, baliabideen deskribapenak baiez-
tapen-sortatzat jotzen dira; ikuspegi hori gorpuzten da liburu-
tegietako fitxen katalogo inprimituan, bai eta horren baliokide 
konputazionalean ere (MaRC21 formatua, liburutegien ka-
talogoetako erregistroa gordetzeko formatua), zeinean ere-
mu asko baitaude, objektuaren ezaugarri bibliografikoei lo-
tuak (autorea, izenburua, argitalpen-urtea, argitaratzailea eta 
orrialde-kopurua). Badago baliabideak deskribatzeko beste 
arkitektura bat, zeinak erreparatzen baitio baliokide bati bu-
ruzko deskribapen edo baieztapen bakoitzari, RDF markoak 
eta estekatutako datuen hurbilketak egiten duten bezala. Bi 
alternatiba horiek konparatu ditugu 5.2 marrazkian: Baliabi-
deak deskribatzeko arkitekturak. 

deskribapen
-baliabidea 1

deskribapen
-baliabidea 2

deskribapen
-baliabidea 6

deskribapen
-baliabidea 5

deskribapen
-baliabidea 3

deskribapen
-baliabidea 4

Baliabide 
primarioa Baliabide 

primarioa

deskribapen
-baliabidea 1

deskribapen
-baliabidea 2

deskribapen
-baliabidea 3

deskribapen
-baliabidea 4

deskribapen
-baliabidea 5

deskribapen
-baliabidea 6

Deskribapenen  
paketea

Deskribapen  
bereiziak

Baliabideen  
deskribapenak
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Kasu batean zein bestean, baliabideen deskribapenari buruz 
pentsatzeko modu komunek inplementazioari dagozkion bi 
erabaki nabarmentzen dituzte –agian baita gehiegi nabar-
mendu ere–: 

-  lehenik, erabaki behar da baliabideen deskribapenak uztar-
tuko diren egiturazko sorta batean edo aparte mantenduko 
diren baieztapen deskriptibo bereiz gisa. 

-  Bigarrenik, erabaki behar da zer sintaxi erabiliko den deskri-
bapenak kodetzeko. 

Inplementazioari dagozkion bi erabaki horiek badituzte be-
ren ondorioak, eta garrantzitsuak gainera, baina bigarren 
mailakoak dira beste kontu logiko edo diseinu-kontu ba-
tzuetarako: baliabideen deskribapena, baliabidearen zer 
ezaugarri hautatu deskribapenaren oinarritzat edo nola sor-
tu deskribapenak modu egokienean. antolatzearen dizipli-
naren ideia funtsezkoarekin bat eginez (1.6 atalean aurkeztu 
dugu, «Antolaketa printzipioa»ren kontzeptua), ezinbeste-
koa da bi hauek bereiztea: diseinuari dagozkion printzipioak 
eta inplementazioari dagozkion hautuak. Inplementazioari 
dagozkion hautuen multzoa –karaktereen notazioari, sinta-
xiari eta egiturari buruzkoak– baliabideen deskribapenaren 
forma gisa hartuko dugu, eta gerorako utziko ditugu ahalik 
eta gehien, 9. atalera iritsi arte (Baliabideen Deskribapenen 
Formak). 

Baliabideen deskribapena ez da helburu bat bere horretan. 
Bere eginkizunen helburua beti da antolaketa-sistema bat 
ahalbidetu edo erabiltzea baliabideen bilduma batean. Ondo-
rioz, baliabideen deskribapenerako dugun markoak bat egiten 
du antolaketa sistemetako jarduerekin (3. atalean azaldu di-
tugu): baliabideak hautatzea, antolatzea, horiekin elkarreragi-
nen jardutea eta mantentzea. 
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5.3. BaliaBideak deSkriBaTzeko

 prozeSua 

Baliabideen deskribapena, kontzeptu gisa, zabalagoa da deskriba-
pen bibliografikoaren eta metadatuen kontzeptuak baino; eta ho-
rregatik dugu nahiago, argiago erakusten duelako zer auzi komunek 
gurutzatzen dituzten beste termino horiek nagusi diren eremuak. 
Gainera, kontzeptu horren bidez prozesu estandarrago bat propo-
satu dezakegu, eta hori aplikatu diezaiokegu, modu zabalean, anto-
laketa sistemetako baliabideen deskribapenei. Hiztegi komuna ba-
daukagu, irakaspenak eta praktika onak partekatu ditzakegu. 

Baliabideak deskribatzeko prozesuan zazpi urrats daude, interde-
pendienteak eta iteratiboak. Hasteko, prozesuaren laburpen ge-
neriko bat egingo dugu, kokatzeko; ondoren, urratsez urrats az-
tertuko dugu. 

1.  Deskribatuko diren baliabideak identifikatzea; horra lehen 
urratsa. Gai hori xeheki aztertu da 4.3 atalean (Baliabideen 
identitatea). Baliabidearen eremuak eta helmenak zedarritzen 
dute ea zer ezaugarri diren deskribatzeko modukoak eta ea 
zer xedetarako balio dezaketen deskribapenek. Baliabidearen 
guneak zehazten du zeintzuk diren informazio-baliabide pri-
marioak eta zeintzuk hartuko diren horiei dagozkien deskriba-
pen gisa. Puntu honetan, garrantzitsuak dira honako bi erabaki 
hauek: deskribapenaren xehetasun-maila –zer deskribatzen ari 
gara, banakako baliabideak edo baliabideen bildumak?–, eta 
abstrakzio-maila –zer deskribatzen ari gara, baliabideen ka-
suak, horien zatiak edo baliabide-motak?–. 

2. Orokorrean, baliabideen deskribapenaren helburua da antola-
keta-sistema orotako jarduerak ahalbidetzea: baliabideak hau-
tatzea, antolatzea, horiekin elkarreraginean jardutea eta man-
tentzea (3. atalean ikusi dugun moduan). Bestalde, baliabideak 
ahalbidetu ditzakeen xedeei dagokienez, baliabide horren ere-
muak eta deskribapenen sorrera- eta erabilera-testuinguruak 
baldintzapen eta muga zehatzagoak sortzen dituzte. 
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3.  Behin zehaztu denean zeintzuk diren deskribapenaren helbu-
ruak jarduera eta elkarreraginei dagokienez, identifikatu daite-
ke ea baliabidearen zer ezaugarri konkretu behar diren helburu 
horiek gauzatzeko. Deskribapenaren asmoa ez da sakona iza-
tea; arrazoiz deskribatu daitezkeenak baino ezaugarri posible 
gehiago egongo dira beti. Kontrara, honako erronka honi heldu 
behar zaio: desio diren elkarreraginak gauzatzeko sendoenak 
eta konfiantzazkoenak diren ezaugarriak erabiltzea. 

4.  Urrats honetan, logikari eta semantikari dagozkion hainbat era-
baki hartu behar dira, baliabidearen ezaugarri deskribatzeari 
buruzkoak. Zer termino edo elementu-izen erabili beharko li-
rateke deskribatu nahi ditugun ezaugarriak identifikatzeko? 
Ba al dago araurik edo mugarik, ezaugarrien deskribapenetan 
ager daitezkeen datu- edo balio-motei dagokionik? Deskriba-
pen numerikoak egitean, kontuan hartu behar dira horien da-
tu-motak eta neurketa-mailak, izan ere, mugatu egin baititza-
kete prozesamenduak. Nominalak, ordinalak, interbaloak eta 
ratio-datuak kontuan hartuta, horietako bakoitzak eraldake-
ta jakin batzuk egin ditzake, ordezkatzen dutenaren arabera. 
Deskribapenetarako hiztegi on bat sortuz gero, erraza izango 
da bertako hitzak esleitzea baliabideen deskribapenei eta erra-
za izango da haiek ulertzea, erabiltzen direnean. 

5. Deskribapenen hiztegiari lotutako erabaki logiko eta semanti-
koak honela gauzatzen dira: deskribapenaren notazioaz, sinta-
xiaz eta egituraz hartutako erabakien bitartez. Erabaki horiek, 
batera hartuta, baliabideen deskribapenaren forma edo kode-
tzea osatzen dute. Deskribapenak inplementatzeko, erabakiak 
hartu behar dira honako kontu hauei buruz: nola eta non gor-
deko diren eta zer teknologia erabiliko den horiek sortzeko, 
editatzeko, gordetzeko eta eskuratzeko. 

6. Baliabideen deskribapenak sortzen dituzte banakoek, jen-
de-multzo informal zein formalek edo baliabide automa-
tiko edo konputazionalek. Deskribapen-mota batzuen ka-
suan, jendeak bakarrik sor ditzake horiek; beste batzuk, 
aldiz, teknika automatikoek edo algoritmoen bidezkoek; 
azkenik, badira biek ala biek sor ditzaketenak ere. 
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7. Baliabideen deskribapenak ebaluatzeko garaian, aintzat 
hartu behar da zer helburu bete nahi zuten. Ebaluazioa-
ren emaitzei erreparatuz, aurreko urratsetik zein berregin 
behar den zehaztuko da. 

Hurrengo zazpi azpi-ataletan xehe-xehe aztertuko dugu 
urrats bakoitza. Erreferentzia-gida azkar bat topatuko du-
zue 5.3 marrazkian, Baliabideak Deskribatzeko Prozesua. 

Xehetasun-maila

abstrakzioa

Baliabidearen eremua

Deskribapenen testuingurua

Ezaugarri intrintsekoak vs estrintsekoak

Jendeak

Ezaugarri dinamikoak vs estatikoak

algoritmoek

Notazioa

Sintaxia

Egitura

Helmena eta gunea 
zehaztu

Xedea zehaztu

Baliabidearen  
ezaugarriak identifikatu

deskribapena sortu

deskribapena ebaluatu

deskribapeneko  
hiztegia diseinatu

deskribapenaren forma 
eta inplementazioa  
diseinatu

Jarduerak Erabaki beharrekoak

5.3 marrazkia: Baliabideak deskribatzeko prozesua

Baliabideak deskribatzeko prozesuak zazpi urrats ditu: helmena 
eta gunea zehaztea; xedea zehaztea; baliabidearen ezaugarriak 
identifikatzea; deskribapenari dagokion hiztegia diseinatzea; 
deskribapenaren forma eta inplementazioa zehaztea; deskriba-
penak sortzea eta deskribapenak ebaluatzea.
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Urrats bakoitzak zenbateraino zehatza eta sistematikoa 
izan behar duen erabakitzeko, kontuan hartu behar da 
baliabidearen eremua eta helmena, eta, bereziki, antola-
keta sistema erabiliko duen balizko erabiltzailea. arretaz 
begiratzen badugu, ikusiko dugu urrats horietako gehie-
nak testuinguru oso informaletan gertatzen direla; horren 
erakusgarri da atal honen hasieran aipatu dugun adibidea: 
legoekin jolasean dabiltzan haurrak. Umeek eraikuntzak 
egin nahi dituzte lego-blokeekin; ondorioz, aztertu dute 
ea zer ezaugarri aztertzea komeni zaien gehien. Blokeen 
deskribapenak garatu dituzte, ezaugarri garrantzitsuen 
balio zehatzak islatuz. azkenik, beren deskribapenak eba-
luatu dituzte, elkarrekin jolasteko erabili baitituzte; argi 
geratzen da, berehala, deskribapen batek ez duela bere 
helburua bete, baldin eta haur batek bloke jakin bat eska-
tzen badu eta beste haur batek, berriz, beste bat ematen 
badio. 

Kontrakarrean, argazkiak hartzeko testuinguruan, baliabi-
deen deskribapenak prozesu esplizituagoa eta sistemati-
koagoa izan behar du derrigor. Kamera digitalak automa-
tikoki erabiltzen ditu baliabidearen ezaugarri jakin batzuk, 
bai eta deskribapeneko hiztegia eta deskribapenaren for-
ma ere; kontu horiek denak industria-elkarte batek hautatu 
ditu, eta zehaztapen tekniko gisa argitaratu: mundu osoan 
zehaztapen tekniko berdinak erabiltzen dituzte kameren 
eta telefono mugikorren ekoizleek. 

liburutegi, artxibo eta museoek erabiltzen dituzten balia-
bide-deskribapenen kasuan, normalean are modu esplizi-
tu eta sistematikoagoan sortzen dira. argazki digitalaren 
ezaugarriak bezalaxe, antolaketa-sistema horietako des-
kribapenetan erabiltzen diren ezaugarriak, hiztegia eta 
formak ere estandarren arabera kudeatzen dira. Nolanahi 
ere, antolaketa-sistema horiek ez dute kamera digitalaren 
pareko ahalmenik, deskribapenak automatikoki sor ditza-
keenik. Ostera, prestakuntza handiko langileek sortzen di-
tuzte, zorrozki. 
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Baliabide ugari, eta horien deskribapenak, prozesu au-
tomatiko edo konputazionalen bidez eratzen dira nego-
zioetako eta zientzia-arloko antolaketa-sistemetan; beraz, 
baliabideak deskribatzeko prozesua ez da, inolaz ere, libu-
rutegietan eta bestelako instituzio historikoetan baliatzen 
denaren tankerakoa. Hala ere, eratuko diren baliabide-mo-
tak sailkatzeko datu-ereduak edo eskemak modu berean 
dira sistematikoak, eta, normalean, datu-analista eta da-
tu-ereduen egile adituek gauzatzen dituzte. 

5.3.1 Helmena eTa Gunea zeHazTea

Zer baliabide deskribatu nahi dugu? 4. atalean ikusi du-
gun moduan, beti ez da erraza izaten baliabide bereizitzat 
joko dena zehaztea, batez ere hainbat osagaiz osatutako 
baliabideen kasuan edo informazio-baliabideen kasuan, 
zeinetan edukia baita beren ezaugarririk garrantzitsuena, 
eta hori ez da zuzenean hautemateko modukoa. Deskriba-
tu nahi duzun gauza identifikatzea ahalik eta zehaztasun 
eta praktikotasun handienaz: horra deskribapen erabilga-
rri bat sortzeko lehen pausoa. 

4.2.4 atalean, Baliabideen Gunea izenburu pean, baliabide 
primarioen eta deskribapen-baliabideen arteko bereizke-
ta bat ezarri dugu, eta baliabideen gunea deituko diogu. 
Baliabideen gunea deskribatzea ezinbestekoa da zer ba-
liabide deskribatu nahi dugun zehazteko; halako erabakiak 
arbitrarioak izaten dira sarritan, baina gero sekulako era-
gina izaten dute baliabideen deskribapenaren izaeran eta 
hedaduran. Pertsona baten metadatuak beste pertsona 
baten datuak dira. 

-  liburuzain batentzat liburuaren prezioa, seguru asko, li-
buruaren beste ezaugarri bat baino ez da, liburuaren erre-
gistroan gordetzen dena. 
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-  Bestalde, liburu-denda bateko kontulariaren ikuspegi-
tik, liburuaren prezioa –hala liburua erosteko kostua nola 
erosleei bideratutako salneurria– funtsezko informazioa 
da, negozioak iraun dezan. 

- Sendagile batek paziente baten historial medikoari begi-
ratzen dionean, ez zaio asko axola izango pazienteak zer 
aseguru mediko daukan; aitzitik, fakturazioaz arduratzen 
den pertsonarentzat datu funtsezkoa da. Erizainari bere-
bizikoak irudituko zaizkio pazienteak une horretan dituen 
bizi-zantzuak; medikuarentzat, ordea, beharbada garran-
tzitsuagoa izango da datu horien agregazioa ulertzea, 
ikuste aldera ea zer adierazten duten pazientearen osasu-
naz epe luzera. 

-  Zientzialari batek, anatomia ikertu nahi badu, animalien 
aleak gordeko ditu eta haiei buruzko deskribapen fisiko 
xeheak osatuko ditu; ostera, beste zientzialari batek, eko-
logia edo migrazioa aztertzeko xedearekin, albo batera 
utziko ditu animaliak berak, eta animalia bizi zen testuin-
gurua deskribatuko du. 

5.3.1.1. kaSuak edo Bildumak deSkriBaTzea

Baliabide baten deskribapena beste banako baliabide bate-
kin loturik dagoela pentsatzea da errazena. 4. atalean aipatu 
moduan, kontuan hartuta baliabideek berek osagaiak izan 
ditzaketela –baliabide batzuen zatiekin osatutako sistemak 
edo objektuak–, erronka bat da zehaztea ea zer hartuko den 
banako baliabidetzat eta zer ez. adibidez, batzuetan, futbol
-talde bat baliabide bakar bat balitz bezala hartzen dugu; 
beste batzuetan, ordea, jokalari zehatz batean zentratzen 
gara. Hala ere, baliabideen xehetasun-mailaz erabaki behar 
dugunean, honako galdera honi erantzun behar diogu: ea 
baliabide bakoitzak premiazkoa ote duen deskribapen be-
reizi bat. 
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liburutegi eta museotan espezialistak dira baliabideen des-
kribapenak osatzen beren bildumetako aleen harira. Balia-
bideen deskribapenak orobat aplikatzen zaizkio baliabide
-klaseei edo -bildumei, izan ere, bilduma bat baliabide bat 
baita neurri berean (1.4. atala, «Bilduma»ren kontzeptua). 
artxiboei eta mapen bilduma bereziei, normalean, balia-
bideen deskribapenak esleitzen zaizkie, baina bildumaren 
baitako dokumentu edo mapa bakoitzak ez dute zertan izan 
bere deskribapen bibliografikoa. Era berean, negozioetako 
edo zientziako datu-sortak bildumak diren heinean deskri-
batzen dira, sarritan beren osotasunean aztertzen direlako. 

5.3.1.2 aBSTrakzioa BaliaBideen deSkriBapenean 

Baliabideen deskribapenak, halaber, baliabide-eremu oso 
batekin lot ditzakegu (ikus 3.5.2.4 Baliabide Motak Zaintzea 
eta 4.2.1 Baliabideen Eremuak). Baliabide-deskribapenen 
bilduma bat puskaz erabilgarriagoa da baldin eta baliabide 
guztiak deskribatzeko orduan elementu edo termino komu-
nak erabiltzen badira, baliabide guztiei aplika dakizkieke-
nak. Eskemak (edo ereduak, edo metadatuen estandarrak) 
zehazten du zer deskribapen-sortak eragiten dion baliabide
-mota oso bati. Batzuetan, eskema, eredu edo estandar hori 
inferitu egiten da, edo inposatu egiten zaio, aldez aurretik 
existitzen diren baliabideen bilduma bati, definizio bate-
ratuak lortze aldera; ordea, ohikoagoa da eskemak zehaz-
tapen moduan baliatzea, baliabideak sortzen edo eratzen 
direnean (ikus 3.1 Sarrera ataleko Zer da baliabideak «sor-
tzea»?). 

Esate baterako, datu-base erlazional bat erraz asko kon-
tzeptualizatu daiteke modu honetan: erregistroen bilduma 
bat, taula batean edo gehiagotan antolatua, non erregis-
tro bakoitzak bere lerroa baitu; lerro horretan badago ere-
mu- edo ezaugarri-kopuru jakin bat, aldez aurretik ezarrita-
ko eduki-mota batekin. Datu-baseko taulako erregistro edo 
lerro bakoitzak baliabide bat deskribatzen du –langile bat, 
produktu bat, edozer gauza–; hari lotutako ezaugarri indibi-
dualak –taulako lerroen eta zutabeen bidez antolatuak– eta 



 Baliabideen deskribapena eta metadatuak 279

baliabide-ale zehatz baten deskribapena –hala nola 24. lan-
gilea edo 8012C produktua– ez dira gauza bera. 

Dokumentu deitu ohi ditugun informazio-baliabideak, be-
rez, ez dira izaten datu-baseetan kudeatzen direnak bezain 
homogeneoak ez edukian ez egituran. Dokumentuen eske-
mek –SGMl edo XMl formatuetan antolatu ohi direnak– au-
kera ematen dute, normalean, datuak eta deskribapen-ele-
mentu testualak nahasteko. 

5.3.1.3 Helmena, eSkala eTa BaliaBideen 
deSkriBapena

Gauza bakar bat deskribatu behar bagenu, hitz bakar bat 
erabiliko genuke horretarako: «hori». Ez genuke beharrik 
izango hori beste ezerengandik bereizteko. Bigarren balia-
bide bat badago, ordea, gutxienez beste termino bat behar 
izango da deskribapenen hizkuntzan: «hori ez dena». Hala 
ere, bilduma hazi ahala, deskribapenak konplexuagoak 
bihurtu behar dira, ez bakarrik bi baliabide ezberdintzeko, 
ezpada hainbaten artean bereizteko. 

Deskribapenen hizkuntzan erabiltzen den elementu edo 
termino bakoitzak dimentsio bat eratzen du, edo ardatz 
bat, zeinean barna bereizten baitira baliabideak; bestela, 
galdera-sorta bat zehazten du baliabideei buruz. Sarritan 
agertzen diren bereizketa eta galderek errazak izan behar 
dute, adibidez: 

- Zein da baliabidearen izena? 
- Zeinek sortu zuen? 
- Zer motako edukia edo gaia du?

Ondorioz, bilduma hazi ahala, baliabideak deskribatzeko 
hizkuntzak zorrotzagoa izan behar du; gainera, bilduma txi-
kia zenean sortutako deskribapenak berrikusi beharra iza-
ten da maiz, jada ez baitira egokiak beren xedeetarako. 
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liburutegietako baliabideen deskribapenak estandarizatu 
egin dira maila nazionalean eta nazioartean; hori dela-eta, 
katalogatze-lana hainbat deskribatzaileren artean bana-
tzen da, eta horren emaitzak elkarbanatu egiten dira gero. 
Estandarizazioaren printzipioa izan da, mende batez, des-
kribapen bibliografiko zentralizatuaren oinarria. 

Baliabideen deskribapen zentralizatua, langile prestatuek 
egina, baliagarria da liburutegientzat; halere, liburutegi
-zientzialari ugarik eta webeko autoretzaren futuristek sa-
rearen hastapenetik beretik aitortu zuten ezen hurbilketa 
horrek ez zuela aski eskala izango web baliabideak deskri-
batzeko. 1995ean, Dublin Core (DC) zeritzon metadatu-e-
lementu-sorta proposatu zen: 15 elementu baino ez zituen, 
eta deskribapenerako hiztegi askoz sinpleagoa zen, kata-
logatzaile profesional gisa jarduteko prestakuntzarik ez 
zutenek ere erabiltzeko modukoa. Geroztik, Dublin Core 
egitasmoak eragin handia izan du: haren arrastoari segika, 
hainbat komunitatek sortu dituzte deskribapenetarako hiz-
tegi minimalistak; sarritan, profesionalek ez-profesionalen-
tzat diseinatutako hiztegiak sinplifikatuz egin dute. 

Jakina, deskribapenetarako hiztegi sinpleagoa erabiltzen 
denean bereizketa gutxiago egiten dira hiztegi konplexua 
erabiltzen denean baino: adibidez, baliabide baten eduki 
intelektualaren arduraduna izendatzeko orduan –pertsona 
bat zein baliabide ez-gizatiar bat izanik ere– ez da erabiliko 
«autore», «artista», «konposatzaile» edo antzeko kontzep-
turik, «sortzailea» baizik (hala egiten du Dublin Corek); on-
dorioz, zehaztasunaren puska bat galduko da deskribapena 
sortzean, eta baliteke gaizki-ulertuak ere eragitea deskriba-
penak berrerabiltzen direnean. 

Helmena eta eskala handitzen direnean, horrek desaban-
tailak ekar ditzake baliabideen deskribapenean; hala ere, 
posible da eragozpen horiek saihestea baldin eta, antola-
keta-sistema sortzean, haren helmen eta eskala orokorra 
aintzat hartzen badira. Demagun negozio batek bezeroak 
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dituela aEBko sei estatutan; bada, bezeroen datu-basea 
egitean, ez litzateke aukera adimentsua izango helbideari 
dagokion eremuan soilik sei estatu horietako bat hautatze-
ko aukera ematea; aitzitik, diseinu hedakorrago bat baliatuz 
gero, edozein estatu edo probintzia jar liteke, posta-kode 
bat gehituz. Dena dela, bildumaren helmena eta eskala hazi 
ahala arazoak izaten diren moduan hiztegi sinpleago bat 
egokitzeko, bilduma txikien kasuan gehiegizkoa izan dai-
teke baliabideen deskribapenak diseinatu eta aplikatzeko 
lana egitea, etengabe hazten diren bilduma zabaletan egi-
ten den eran. 

5.3.2 Xedeak zeHazTea

Baliabideen deskribapenak xede ugari ditu: antolatuko di-
ren baliabideen helmenaren eta eskalaren araberakoa izan-
go da xedeen uztarketa eta horren ondorioz sortuko diren 
deskribapen-motak. Xede ohikoenak identifika eta sailka di-
tzakegu antolaketa-sistema orotan gertatzen diren lau jar-
dueren bitartez: baliabideak hautatzea, antolatzea, horie-
kin elkarreraginean jardutea eta mantentzea (ikus 3. atala). 
Baliabideen deskribapenak, halaber, badu xede zabalago 
bat sensemaking (zentzungintza) deritzonean eta zientzian 
(5.3.2.5 atala): mundua behatzen eta deskribatzen dugu 
gure esperientziei zentzua emateko eta etorkizuneko kon-
tuak aurreikusteko. 

5.3.2.1  BaliaBideak deSkriBaTzea HauTakeTa 
aHalBideTzeko 

Hautaketa definitzen badugu baliabideak identifikatu, eba-
luatu eta ondoren antolaketa-sistema bateko bildumara 
eransten dituen prozesu gisa, honako kasu hau azpima-
rratzen dugu: baliabideen deskribapenak sortzen dituen 
pertsona ez denean horiek erabiliko dituen pertsona bera. 
Hainbat modu identifikatu ditzakegu, zeinen bidez baliabi-
deen deskribapenak hautaketa ahalbidetzen baitu: 
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Deskubritzea

Eskura dauden zer baliabide erants daitezke bildumara? Balia-
bide berriak, maiz, direktorio, erregistro eta katalogoetan ze-
rrendatzen dira. Baliabide-mota batzuk automatikoki hautatu 
eta erosten dira harpidetza edo kontratuen bidez. 

Gaitasuna eta bateraGarritasuna

Baliabideak beteko al ditu funtzioei eta inter-operazionaltasuna-
ri dagozkion baldintzak? teknologia asko baliatzen duten balia-
bideek, sarritan, deskribapen-mota espezializatu ugari dauzkate, 
zeinen bidez zehazten baitira beren funtzioak, egitekoa, fida-
garritasuna eta beste «gaitasun» batzuk, eta horrek baldintza-
tuko du ea ondo moldatuko diren antolaketa-sistemako beste 
baliabide batzuekin. Zerbitzu batzuetan, zerbitzu-maila, termi-
noak eta baldintzak edo interfazeak biltzen dituzte beren des-
kribapenetan, eta horrek eragina du beren bateragarritasunean 
eta inter-operazionaltasunean. Beste baliabide batzuek, ordea, 
lizentziari edo erabilerari lotutako mugak dituzte, zeinak eragotz 
baitezakete baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea asmo di-
ren helburuetarako. «Jendearen hautaketa»ri dagozkion eraba-
kiak datuen arabera hartzen dira gero eta gehiago; kirol-taldeek, 
enpresaburuek eta hitzordu erromantikoetarako webguneek, 
orain, estatistiketara jotzen dute pertsona egokiena aurkitzeko. 

eGiaztatzea 

Baliabidea benetan al da dioen hori? (4.5.3 Egiazkotasuna). 
Egiaztatzea ahalbidetzen duten baliabide-deskribapenen ar-
tean badira teknologikoak direnak, hala nola denbora-zigiluak, 
ur-markak, enkriptatzea, checksum delakoa (egiaztatze-batu-
keta) eta sinadura digitalak. Baliabide baten jabetzaren edo 
kustodiaren historia, jatorria esaten zaiona (4.5.4 Jatorria), 
salmenten edo zerga-erregistroen bitartez ezartzen da sarri. 

ebaluazioa

Zein da baliabide honen balioa? Zein bere kostua? Zer ratio-
tan hasten da depreziatzen? Iraungipen-datarik du? Ba al dago 
hari lotutako puntuaziorik, rankingik edo kalitate-neurririk? are 
gehiago, zein da puntuazio, ranking eta neurri horien izaera? 
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aintzat hartzen dugu, halaber, baliabidearen deskribapena 
sortzen duen pertsonaren ikuspegia eta haren xede prima-
rioa, zeina, maiz, beste pertsona batek baliabidea hautatu de-
zan hauspotzea baita. Produktuen marketingaren zeregina da 
izenak eta deskribapenak diseinatzea, baliabide bat berezia 
eta erakargarria izan dadin beste antzeko batzuekin aldera-
tuta. luzaroan, aranpasak elikagai osagarritzat jo izan ziren: 
premiazkoak omen ziren hesteen mugimendua «erregulatze-
ko», batez ere adineko jendearen kasuan. Halako batean, or-
dea, Kaliforniako aranpasen Batzordeak (munduan aranpasa 
gehien ekoizten dituenak erakundeak) beste izen bat jarri zien 
fruitu haiei, «aran lehorrak», eta jatorduen artean jateko ego-
kiak zirela jakinarazi zuen (bide batez, erakundearen beraren 
izena aldatu zuten: Kaliforniako aran lehorren Batzordea): 
hala, salmenta nabarmen hazi zen. 

Herrialde askok zera eskatzen dute: inportatutako ondasunek 
jatorrizko herrialdeko etiketa izan dezatela. Kontsumitzaileek, 
maiz, baliabideen deskribapeneko ezaugarri hori hartzen dute 
produktuaren kalitate onaren bermetzat, hala nola gertatzen 
den suitzar erlojuekin, frantziar edo italiar modarekin edo 
kanadar hirugiharrarekin. Bestalde, kontsumitzaileek berto-
ko ondasunak erosi nahi izaten dituzte abertzaletasun eko-
nomikoarengatik edo erosketa-araudiekin bat egiteko. Ez da 
harritzekoa ezen, kontsumitzaileek produktuen jatorria begi 
onez ikusten duten kasuetan, informazio hori ageri-agerian 
eta erraz irakurtzeko moduan jarrita egotea. Ostera, kontsu-
mitzaileek ez dutenean hain modu positiboan ikusten pro-
duktuaren jatorria, beharbada ondasunaren kalitate eskasaz 
ohartarazten duelako, hornitzaileak ahalik eta toki ezkutue-
nean ipiniko du datu hori –legearen mugen barruan–, edo, are, 
baliteke ondasunak tokikoak direla esatea, faltsua bada ere. 

Halako faltsutzeak barra-barra gertatzen dira online hitzor-
duetan ere; dena dela, iruzurren neurria orekatu behar da ha-
rremanaren helburuekin eta iruzurra deskubritua izatearen 
aukerekin. 
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Geratu eta pentsatu:  
Higiezinen merkatuko iragarkiak 

Ezagun da ezen higiezinen merkatuko iragarkietan iru-
dimen handiko deskribapen positiboak agertu ohi dire-
la; esate baterako, etxe bati buruz esaten baldin bada 
oso erraza dela bertara iristea, seguru asko, zirkulazio 
handiko autobide baten alboan edo autobus geltokia-
ren ondoan egongo da; «toki bakarti» batean kokatu-
tako etxea, berriz, ziur hiriko punta urrun eta mortu ba-
tean dagoela. 

Nola deskribatuko zenuke bizi zaren etxea, apartamen-
tua edo gela, horren alde txarrak alde on bihurtuz?

5.3.2.2  BaliaBideak deSkriBaTzea anTolakeTa 
aHalBideTzeko

Antolatzea, esan dugunaren arabera, zera da: baliabideak des-
kribatzeko eta sailkatzeko printzipioak zehaztea, hartara el-
karreragin-jardueren oinarrian dauden gaitasunak sortzeko. 
Definizio horretan, bi jarduera bereizi gertatzen dira, sekuen-
tzialak: baliabideen deskribapenak sortzen dira lehenik, eta, 
ondoren, deskribapenok erabiltzen dira baliabideak antola-
tu eta elkarreragina ahalbidetzeko. Hori agerikoa da honako 
kasu hauetan: jendeak hitz-gakoak eta sailkapenak esleitzen 
dizkio dokumentuei, edo sentsoreek datuak sortzen dituzte, 
eta, ondoren, baliabideen deskribapen horiek erabiltzen dira 
dokumentuak berreskuratzeko edo datuak aztertzeko. Salto-
ki bateko langileak, soinekoak erakusmahai batean jartzean, 
etiketak jarriko dizkie, jantziaren marka, neurria eta bestelako 
ezaugarriak adieraziz. Era berean, bildumak, integrazioa eta 
informazio pertsonalaren analisia egituratzen duten arauak 
ere baliabideen deskribapenak dira, eta eragina dute informa-
zio-baliabideen antolaketan. 
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Dena den, baliabideen deskribapena eta baliabideen antola-
keta logikoki bereizi badaitezke ere, batzuetan elkarri lotu-
ta daude. Norbere arropak antolatzean, ez dugu baliabideen 
deskribapen espliziturik erabiltzen, inplizituak baizik, kon-
tuan hartuz erraz hautematen diren ezaugarriak, hala nola 
kolorea, forma eta osaera-materiala. Pertsonak ez baizik al-
goritmoak arduratzen direnean testuak aztertu eta ezaugarri 
deskriptiboak identifikatzeaz, ondoren hainbat aplikaziotan 
erabiltzeko –informazioa berreskuratzea, spama sailkatzea eta 
sentimenduen analisia–, baliabideen deskribapenak eta balia-
bideen antolaketa batera garatzen dira, eta batzuetan modu 
iraunkorrean egiten dute, izan ere, baliabide berriak deskriba-
tu ahala, algoritmoa egokitu egiten baita eta gauzak ikasten 
baititu. Baliabideen deskribapenaren eta antolaketaren arteko 
lotura estu hori orobat erabiltzen da beste antolaketa-sistema 
batzuetan, zeinetan ohituren erregistroak gordetzen baitira 
erabilera-saioei, nabigazioari eta deskargei buruz, eta elka-
rreraginerako baliabide gisa erabiltzen: baliabideen erabilera 
kobratzeko edo, baliabideak modu jakin batean hautatuz eta 
antolatuz, etorkizunean elkarreragin-jarduera pertsonaliza-
tuak egitea ahalbidetzeko (ikus 1.9 «Elkarreragin-baliabidea»-
ren kontzeptua). 

5.3.2.3  BaliaBideak deSkriBaTzea 
elkarreraGin-jarduerak aHalBideTzeko 

Baliabideen deskribapenen eta metadatuen xedeei buruz-
ko eztabaida gehientsuenetan, elkarreragin-jarduera jakin 
batzuk azpimarratzen dira, hain zuzen ere, nahita eta modu 
esplizituan esleitu diren baliabide-deskribapenetan oinarritu-
takoak. Bibliotekonomialariek sortu zituzten Erregistro Biblio-
grafikoetarako Baldintza Funtzionalak (FRBR, ingelesezko si-
gletan); horien baitan, lau jarduera zehazten dira: baliabideak 
aurkitzea, Identifikatzea, Hautatzea eta Berreskuratzea; nola-
nahi ere, horiek modu generikoan ezar dakizkioke antolaketa
-sistemei, eta ez bakarrik liburutegiei. 
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aurkitzea 

Zer baliabide daude eskura, zeinak «bat egiten baitute erabil-
tzaileak ezarritako bilaketa-irizpideekin», informazio-premia 
asetzeko moduan ? Erabiltzaile modernoek onartzen dutenez, 
ordenagailu bidezko indizeei esker, bilaketak egin daitezke ez 
bakarrik deskribapen-baliabide osoan, ezpada baliabide pri-
marioaren eduki osoan ere. 

iDentifikatzea 

Baliabideen deskribapenaren beste xede bat da erabiltzaileari 
aukera ematea baliabide jakin baten identitatea berresteko edo 
elkarri gainjartzen zaizkion deskribapenak dituzten hainbaten 
artean bereizteko. Baliabide fisikoak azkar identifikatu beharra 
dagoenean, kolorea erabili daiteke baliabideak deskribatzeko. 

Hautatzea

testuinguru honetan, hautatzeak zera esan nahi du: erabiltzai-
leak baliabideen deskribapenak baliatzea bilduma batetik ba-
liabide bat hautatzea ahalbidetzeko; ez du adierazi nahi, ostera, 
beste jarduera instituzional hori, zeinean baliabideak hautatzen 
baitira bilduma bat osatzeko. Bilatzaileetan, normalean, hauta-
keta ahalbidetze aldera, «testu pusketa» labur bat erabiltzen da 
baliabide-deskribapen gisa, bilaketa-terminoak azpimarratuz. 

berreskuratzea

Sarritan, baliabide fisikoak hautatu ostean, ahalegin handia 
egin behar da horiek eskuratzeko. autobus edo hegazkin bat 
hartu nahi baduzu, bi hauek koordinatu behar dituzu: batetik, 
oraintxe zauden kokalekua eta ordua; bestetik, baliabidea be-
rreskura dezakezun kokalekua eta ordua. Forma fisikoa duten 
informazio-baliabideei dagokienean, hautatu duzun baliabidea 
berreskuratzeko, normalean, liburutegiko apalategietan barna 
ibili behar duzu. Informazio-baliabide digitalen kasuan, berriz, 
bilatzaileak baliabideen identifikatzaileen zerrenda bat itzuliko 
dizu, eta klik bakarrean sartu zaitezke haietan; hortaz, ez da 
ahalegin handirik egin behar bilaketaren emaitzen artean bat 
hautatzetik hari dagokion baliabide primariora joateko. 
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Elaine Svenoniusek proposatu zuen bosgarren ataza bat –Na-
bigazioa– gehitu zedila FRBR zerrendara, eta hala egin zen 
2016an, beste izen batekin, ordea: «Esploratzea».

nabiGazioa eDo esploratzea

Erabiltzaileak ez baldin badira gai beren informazio-premiak 
zehaztasun jakin batekin adierazteko, eta, ondorioz, aurkitzearen 
funtzioarekin baliatzeko, gai izan behar lukete deskribapen erla-
zionalak eta egiturazkoak erabiltzeko baliabideen artean, balia-
bide batetik beste egokiago batera iristeko moduan. Orokortze-, 
agregazio- eta eratorpen-harremanak azpimarratu ditu Svenoniu-
sek. Baina, printzipioz, edozein harreman edo ezaugarrik balio le-
zake baliabideen arteko «autobidean» barna ibiltzeko. 

5.3.2.4 BaliaBideak deSkriBaTzea manTenua 
aHalBideTzeko

Hautaketa ahalbidetzen duten baliabide-deskribapenen mota 
asko (5.3.2.1 Baliabideak deskribatzea hautaketa ahalbidetze-
ko) orobat dira baliagarriak baliabide jakin baten edo baliabide
-bildumaren mantenua ahalbidetzeko. Zehazki, mantenuaren 
eremuan, «kontserbaziorako metadatuak» esan ohi zaie bi in-
formazio-mota hauei: batetik, baliabideen formatu eta teknolo-
giaren (softwarea, ordenagailuak eta bestelakoak) informazio 
teknikoari, baliabideak erabiltzeko behar dena, eta, bestetik, 
baliabidearen osotasuna ziurtatzeko behar den informazioari. 

Mantenu-jarduerekin modu esklusiboagoan loturik dauden ba-
liabide-deskribapenen artean, badira bertsioaren informazioa-
ri eta eraginkortasunari buruzkoak, eta baliabidearen bizitzari 
buruzko informazio erabilgarria ere. Ekipamenduen mantenu
-lanak egiteko egutegia, normalean, halakoekin lotzen da: ibili-
tako milia-kopurua (autoaren kontagailuak adierazten duena), 
lan egindako ordu-kopurua (motor askok gordetzen dute), in-
primatutako orrialde kopurua edo baliabideen erabilerari edo 
elkarreragin-jarduerei lotutako bestelako informazioa, erregis-
tratzeko erraza dena. Orain baditugu baliabide adimentsuak, 
zeinak gai baitira datu gehiago atzitzeko, aztertzeko eta ko-
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munikatzeko denbora errealean gauzatutako lanari buruz; ho-
rregatik, posible da aurreikuspen eta ordutegi sofistikatuagoak 
ezartzea mantenu-lanari dagokionean. Era berean, errazagoa 
suertatzen da espero bezain beste erabiltzen ez diren baliabi-
deak identifikatzea; horrek adieraz dezake jada ez direla behar; 
ondorioz, lasai artxibatu edo ezabatu daitezke. 

5.3.2.5 BaliaBideak deSkriBaTzea 
zenTzuGinTzarako eTa zienTziarako

Orain arte, 5.3.2 atalean, aztertu dugu nola erabiltzen diren 
baliabideen deskribapenak ataza zehatzak gauzatzeko aldez 
aurretik existitzen den antolaketa-sistema batean. Nolanahi 
ere, baliabideen deskribapenek badute beste xede zabalago 
bat, ez hain zehatza, zeina zaharragoa eta funtsezkoagoa bai-
ta: baliabideen deskribapenak erabiltzen dira munduaren zen-
tzua ulertzeko lehengai gisa. 

Milaka urtez, baita idatzizko hizkuntza asmatu aurretik ere, jen-
deak modu sistematikoan bildu ditu gauzak, gauza horiei bu-
ruzko informazioa eta era guztietako iruzkinak beren mundua-
ren funtzionamenduari buruz. Paleolitoan, gizakiek marrazkiak 
egin zituzten haitzuloetan, ehizaldien emaitzak eta animalien 
migrazioak islatzeko; antzinako Egipton, berriz, harrian zizelka-
tzen zituzten Nilo ibaiaren urteroko gainezkaldiak; azkenik, Ba-
biloniako, Egiptoko, txinako eta Mesoamerikako astronomoek, 
orain dela bost mila urtetik hasita, egutegi moduan antolatu 
zituzten ilargiari, eguzkiari eta planetei buruzko behaketak. 

Behaketak erregistratuz, aztertuz, antolatuz eta berrantolatuz 
esperientziari esanahia emateko askotariko ahaleginei, batera 
hartuta, zentzugintza dei dakieke (Ikus taula gehigarria, Zen-
tzugintza eta antolaketa). 

Zentzugintzaren alderdi batzuk sakon-sakonean programatu-
rik dauzkagu, eboluzioaren ondorioz: eboluzioak mekanismo 
boteretsuak eman dizkio gure garunari, modu automatikoan 
sinplifikatzen eta antolatzen dutenak mundutik eskuratzen di-
tugun datu kontzeptualak (ikus taula gehigarria: Gestalt prin-
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tzipioak). Nolanahi ere, zentzugintza automatiko hori mende-
ratzen eta zabaltzen du berariazko zentzugintzak. 

Honako egoera hauetan gertatzen da berariazko zentzugin-
tza: metodo estatistiko, esperimental eta zientifikoak jarrai-
tzen direnean ohartuki, eta, horien bidez, jakintza erauzten 
eta antolatzen denean laginen, behaketen eta neurketen bil-
dumetatik. Ezinbestean aitortu behar da bilduma horien edu-
kiek hautuak islatzen dituztela –zer bilduko den hautatu da–, 
izan ere, era askotako deskribapenak eta ezaugarriak bildu 
daitezke gauza eta fenomeno gehienen inguruan. 

Gauzak edo datuak bildu ondoren, metodo estatistikoek ho-
nako datu hauek laburbiltzen dituzte: bilduma edo datu-sorta 
batean dauden ezaugarrien balioak eta horien arteko harre-
manak. Bilduma edo datu-sorta bakar bati zentzua bilatu os-
tean –horren baitako kasuen ezaugarrien arteko ezberdintasu-
nak eta sailkapenak zehaztuz–, xede garrantzitsuago bati hel 
dakioke: lagina hartu den multzo handiagoa edo biztanleria 
ulertzea. Horren harira, hauxe da adibide argiena: 1869an, ele-
mentuen taula periodikoa osatu zuen Mendeleev-ek; ezagu-
tzen ziren elementuak antolatu zituen beren ezaugarri kimi-
ko komunen arabera, eta, ondoren, oraindik deskubritu gabe 
zeudenen ezaugarri batzuk iragarri zituen, arrakastaz. 

Hasierako datu-sortatik garatu diren eredu konputazionalek etor-
kizuneko behaketak iragar ditzakete. Sailkapen-ereduek kasu be-
rri bat esleitzen diote kategoria bati (adibidez, mezu bat spam 
den edo ez, autorea Madison edo Hamilton den, eszena bat ba-
rrualdean edo aire zabalean gertatzen den); erregresio-ereduek, 
berriz, neurketa baten balio espezifikoa aurreikusten dute (adibi-
dez, film berri baten deskribapena emanda: zenbat diru irabaziko 
du?); erregresio ordinaleko ereduek neurri ez-metrikoen balioak 
aurreikusten dituzte (zenbat gustatuko zaizu filma?). Hipotesiak 
saiatzeko metodo esperimentalei esker, edozein erako ereduak 
garatu eta findu daitezke: horretarako, behaketak egin diren bal-
dintzak aldatzen dira, sistematikoki, eta hala deskubritzen da nola 
aldatzen diren emaitzak egoera bakoitzean. 
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zentzugintza eta antolaketa

Jendeak gauzak antolatzen ditu, hartara input okerrei 
zentzua hartzeko eta zentzu hori berriro munduan gau-
zatzeko, ordenatuagoa izan dadin. 

(Weick, 2005)

Zentzugintza eta antolaketa elkarri lotuta daude. antzi-
nako kulturetan, behaketak erregistratzen zituzten den-
borari buruz, eta aztertzen zuten ea zer joera zeuden 
uztaldi, produktuen prezio, eguraldiaren baldintza eta 
ikuskizun astronomikoetan. astronomo goiztiarrek, esa-
terako, tenpluen eraikinak lerrokatzen zituzten gertakari 
astronomikoekin bat egiteko, eta zodiakoko iruditeriare-
kin apaintzen zituzten hormak. 

- Zer planeta eta izar behatu behar lirateke gaueko ze-
ruan eta nola erregistratu behar lirateke behaketa ho-
rien xehetasunak? 

- Zer teknika matematiko eta estatistiko erabili behar li-
rateke behaketa horiek aztertzeko eta deskribatzeko? 

- Nilo ibaiko uholdeen hasiera iragartzeko –ibaitik hainbat 
miliara gertatu diren eta behatu ez diren euriteek eragin-
dakoa–, behaketen zer azpi-sorta dira erabilgarrienak? 

Zer behatu eta nola deskribatu hautatzean, hautu guz-
tiek islatzen dute uste eta hipotesi potentzialen sail bat, 
zeinak inplizituak baitira sarri, eta ez dira esaten. Uler-
mena areagotzen duten hautuetan sakontzen da; infor-
maziorik ematen ez dutenak, berriz, bazterrean uzten 
dira, baina ez dago bermerik ziurtatzen duenik ulermen 
egokia lortuko denik zer behatu hautatuz gero. 
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Datu-sorta zehatz eta oso bat hartzea ez da aski eredu 
egoki bat sortzeko; printzipio hori argi erakusten dute 
tycho Brahe eta Johannes Kepler-en ahalegin elkarlo-
tuek. Brahe XVI. mendeko astronomo daniar bat izan 
zen, noblea: hamarkadak igaro zituen ehunka izar eta 
planeten kokapenei buruzko datuak biltzen. Nolanahi 
ere, garaian nagusi ziren aurreiritzi erlijioso eta zienti-
fikoen eraginez, Brahek ontzat jo zuen uste oker bat, 
hau da, planetak eta eguzkia biraka zebiltzala lurraren 
inguruan, orbita zirkularretan. 1601ean hil zen Brahe, 
eta haren heriotzaren ostean, Kepler hamar urtez aritu 
zen haren datuak aztertzen: lurra zentroan zegoela eta 
planetek orbita zirkularrak egiten zituztela zioen ideia 
ezeztatu zuen, eta, horren ordez, esan zuen orbitak elip-
tikoak zirela eta eguzkia zutela erdigunean. Braheren 
datuak antolatzeko printzipio berri horiek izugarri sin-
pletu zuten eguzki-sistemaren eredua, eta Kepler gai 
izan zen planeten mugimenduari buruzko legeak des-
kubritzeko, astronomia eta fisika garaikidearen oinarriak 
direnak.

Zentzugintza eta ereduak sortzeko garaian, erronka funtsez-
ko bat da oreka aurkitzea elkarren lehian dauden bi xederen 
artean: bilduma edo datu-sorta jakin bat ulertzea, batetik, eta 
ulerkera hori kasu berriei aplikatzeko gaitasuna, bestetik. Ere-
duen artean bada alderik –adibidez, zenbat baliabide-deskri-
bapen erabiltzen dituzten parametro moduan–, eta erraza eta 
tentagarria da eredu bat gain-egokitzea parametro gehiago 
erabiliz, modu horretan ausazko aldagaiak aurkitzeko beha-
ketetan. Gain-egokitzearen eraginez, zehaztasun faltsuak sor-
tzen dira behaketa originaletan, baina, modu horretan, ere-
duak ez dira hain orokorgarriak.  

Eredu edo teoria zientifikoak sortu eta, horren bidez, behake-
tetan ikusitakoaren mekanismo kausalak eta interpretagarriak 
proposatzea; horra zentzugintzaren maila altuena. Zentzu-
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gintza automatikoak azalpen sinpleak ematen dituen bezala, 
zientzialariek ere nahiago izaten dituzte teoria sinpleagoak: 
heuristika horri Ockham-en labana edo parsimoniaren printzi-
pioa esaten zaio. Gerta liteke teoria konplexuak zehatzagoak 
izatea; teoria sinpleagoek, halere, aurreikuspen egiaztagarria-
goak ekoizten dituzte, beraz, errazagoa suertatzen da teoria 
egiaztatzea edo fintzea. Ockhamen printzipio famatuak, duela 
zortzi mende sortu zenak, hala dio: nahiago izan behar direla 
albait uste gutxien baliatzen dituzten ereduak (hori neurtze-
ko, sarritan, aurreikuspen bat egiteko behar diren parametro- 
eta aldagai-kopuruari erreparatzen zaio). 

5.3.3 ezauGarriak idenTifikaTzea 

Behin deskribapenaren xedeak zehaztu direnean, identifikatu 
behar dugu baliabideen zer ezaugarrik ase ditzaketen xede ho-
riek. ataza hori uste baino zailagoa da, lau arrazoi direla-medio: 

-  Hasteko, edozein baliabideren kasuan, premiazkoa izan daite-
ke hainbat deskribapen egitea, baliabidearen ezaugarriei lo-
tuak denak, kontuan hartuta zer elkarreragin ahalbidetu behar 
duten eta zer testuingurutan gertatuko diren. Saskibaloi-talde 
bateko jokalariak hautatu nahi baldin baditugu, aintzat hartuko 
ditugu haien ezaugarri fisikoak, hala nola altuera, indarra, sal-
to egiteko gaitasuna eta koordinazioa. Ostera, eztabaida-talde 
bateko kideak hautatzeko, kontuan hartuko dira haien ahozko 
gaitasunak eta ezaugarri intelektualak. 

-  Bigarrenik, baliabide-mota ezberdinek ezaugarri ezberdi-
nak txertatu behar dituzte beren deskribapenetan. Museoko 
baliabideen artean, arte-piezen materialari eta neurriari bu-
ruzko ezaugarriak aipatuko dira; sarearen administratzaileak 
kudeatzen dituen dokumentu eta zerbitzuen kasuan, berriz, 
berreskuratzeko eta kontrolatzeko baimenak izango dira; li-
buru eta DVD elektronikoei dagokienez, eskubide digitalen 
kudeaketarako kodea egongo litzateke, zeinak adierazten 
baitu zer egin dezakezun, eta zer ez, baliabidearekin. 
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-  Hirugarrenik, 5.3.1.3 atalean laburki aipatu dugun bezala, 
deskribapena egiten duenaren arabera erabakiko da zer 
ezaugarri txertatuko diren deskribapenean. antolatzearen 
diziplinan prestakuntzarik ez duen jendearen kasuan, ez du 
zentzurik haiengandik espero izatea ezberdintasun eta in-
terpretazio fin-finak egin ditzaten ezaugarrien inguruan. 
Konpentsazio horri erreparatuko diogu 5.3.6 atalean eta 
5.4.1 atalean. 

-  laugarrenik, maila kontzeptualean gauza bera dela iruditu 
arren, baliteke ezaugarri bat guztiz ezberdina izatea inple-
mentazioan. Baliabide askoren deskribapenean baliabide 
primarioa ordezkatzen edo laburbiltzen da. Irudien, margo-
lanen eta halako baliabideen kasuan, itxura da beren mui-
na, horregatik, originalaren argazki txikiago bat eginez gero, 
erresoluzioa murriztuta, laburpen-baliabide egoki bat izan 
daiteke. Erraza da ordezko hori sortzea, eta erabiltzaileek 
aise lotuko dute baliabide primarioarekin. Bestalde, testu 
bat hartu eta horren laburpen motz bat egitea gaitasun bat 
da bere horretan. Denboran oinarritzen diren baliabideak 
are erronka handiagoa dira laburpenak egiteko orduan. Film 
baten laburpenak zer izan behar luke: argumentuaren labur-
pen testual bat, filmeko pusketa esanguratsu bat, bideo-la-
burpen bat edo guztiz bestelako zerbait? 

Inplementazioari buruzko hutsune hori, maiz, oso handia 
izaten da jendeari buruzko ezaugarrietan, izan ere, gaine-
rako baliabide-motak neurtzea baino zailagoa da pertsonak 
neurtzea. Negozioek neurtu beharra dute ea pertsona batek 
zenbateko interesa duen bere produktuetan, horrela aurrei-
kusiko baitute zer prezio ordaintzeko prest egongo diren 
erosleak; «interesa», ordea, ezin da zuzenean neurtu. aitzi-
tik, aurreikuspenak egiteko, «interesa» ordezkatzen duten 
neurketak baliatzen dira, adibidez, bezeroak zenbat denbo-
ra pasa duen produktuari begira webgunean eta ea antze-
ko produktu bat bilatu eta begiratu ote duen lehiakidearen 
webgunean. 
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Deskribapenetan eta antolaketa-printzipioetan erabiltzen di-
ren baliabide-deskribapenak ulertzeko eta alderatzeko, badira 
bi dimentsio garrantzitsu: ezaugarrien funtsa –ea ezaugarriak 
modu intrintsekoan edo estrintsekoan loturik dauden baliabi-
deekin– eta ezaugarrien iraunkortasuna –ea ezaugarriak es-
tatikoak edo dinamikoak diren–. Bi dimentsio horiek aintzat 
hartuta, lau kategoria sortzen dira ezaugarrientzat, 5.4 ma-
rrazkian agertzen den moduan (Ezaugarrien muina x iraun-
kortasuna: ezaugarrien lau kategoria). lau kategoria horiek 
marko erabilgarri bat eskaintzen dute baliabideen ezaugarriez 
pentsatzeko, nahiz eta, aldian-aldian, ezaugarrien sailkapena 
eztabaidarako gaia izan. 

5.3.3.1 ezauGarri eSTaTiko inTrinTSekoak

Ezaugarri intrintseko eta inplizituak berezkoak zaizkio ba-
liabideari eta, maiz, zuzenean hauteman edo jaso daitezke. 
Ezaugarri estatikoen balioak ez dira aldatzen denboran. ani-
malia-espezie bat, egurrezko aulki baten konposizio-materiala 
eta gurpil baten diametroa ezaugarri estatikoak dira guztiak, 
eta horien balioak ez dira aldatzen denbora pasa ahala. Ezau-
garri estatikoak, hala nola kolorea edo forma, sarritan erabil-
tzen dira baliabide fisikoak deskribatu eta antolatzeko. 

Ezaugarri fisiko intrintsekoak, normalean, baliabideen deskri-
bapenaren parte izaten dira. Kasu askotan, ezaugarri fisikoek 
baliabidearen azaleko geruza baino ez dute deskribatzen, eta 
gutxi esaten dute honako kontu hauen inguruan: baliabidea 
zer den, zer helburu zuen, zer esan nahi duen edo noiz eta 
zergatik sortu zen. Kantu baten sortzailea eta kantua sortu 
zen testuingurua: horra beste bi ezaugarri estatiko eta intrin-
tseko, zuzenean hauteman ezin direnak. 

Maiz, prozesu konputazionalek erauzten edo kalkulatzen di-
tuzte deskribapen intrintsekoak. adibidez, ordenagailuko 
programa batek kalkula dezake zenbateko maiztasunarekin 
eta nola banatzen diren hitzak dokumentu jakin batean. Era 
berean, deskribapen intrintsekoak dira sinadura bisualak zein 
audio hatz-markak (5.4 Baliabide ez-testualak deskribatzea). 
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Intrintsekoak Estrintsekoak

Ezaugarrien funtsa

intrintseko estatikoak

definizioa: Zuzenean 
hautematen diren ezaugarri 
inplizituak eta berezkoak, 
materia

adibideak: tamaina, kolorea, 
forma, autorea, sorrera-data

intrintseko dinamikoak

definizioa: Berezko ezaugarriak; 
aldatu egiten dira denboran

adibideak: trebeziak, eskarmentua

estrintseko estatikoak

definizioa: Baliabideari esleitzen 
zaizkionak; izena, identifikatzailea

adibideak: Dewey dezimala

estrintseko dinamikoak

definizioa: Jarrerari eta 
testuinguruari lotutako ezaugarriak

adibideak: Gaur egungo jabea, 
kokapena, gehien saldutako 
liburuen zerrendako posizioa

5.4 marrazkia: ezaugarrien funtsa x iraunkortasuna:  
ezaugarrien lau kategoria
Ezaugarrien funtsaren eta iraunkortasunaren arteko ezber-
dintasunak uztartuz, ezaugarrien lau kategoria bereizten 
dira: ezaugarri intrintseko estatikoak, estrintseko estatikoak, 
intrintseko dinamikoak eta estrintseko dinamikoak.

Baliabideen arteko harreman batzuk intrintsekoak eta estati-
koak dira, hala nola guraso eta haurren arteko harremana edo 
haurrideen arteko harremana. Bestalde, hainbat zatiz osaturi-
ko baliabideen kasuan, zatiaren eta osotasunaren arteko ha-
rremana edo harreman konposizionalak orobat dira baliabi-
de estatiko intrintsekoak eta sarri erabiltzen dira baliabideak 
deskribatzeko. Hala ere, eragotzi egin beharko litzateke balia-
bideen arteko harremanak ezaugarritzat hartzea; ostera, er-
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lazio gisa adierazi behar lirateke. 6. atalean –Harremanak eta 
egiturak deskribatzea–, xehetasun handiz aztertzen dira za-
tiaren eta osoaren arteko harremanak eta bestelako harreman 
semantiko batzuk. 

ezaugarri intrintseko estatikoak  
definitu dalmaziar bat 

Dalmaziar txakurraren tantoak ezaugarri intrintseko es-
tatikoak dira; kumeak jaio eta berehala agertzen dira, 
eta hain dira bereizgarriak ezen ezinezkoa baita txa-
kur-arraza hori deskribatzea tantoak aipatu gabe. 

Dalmaziar jakin honek ongietorria ematen die Viader Ardote-
gira doazenei (Deep Park, Kalifornia). Txakur atsegina da, eta 
ardoak, berriz, itzelak.

(Argazkia: R. Glushko)

5.3.3.2 ezauGarri eSTrinTSeko eSTaTikoak

Ezaugarri estrintseko edo esplizituak ez datxezkio baliabi-
deei; esleitu egiten zaizkie. Baliabide baten izena edo identifi-
katzailea ausazkoa izaten da, baina behin esleituta, normalean 
ez da aldatzen. antolaketa-printzipio ohikoa izaten da baliabi-
deak antolatzea beren identifikatzaile deskribatzaileen orde-
na alfabetikoaren edo numerikoaren arabera. Baliabide biblio-
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grafikoei esleitzen zaizkien sailkapen-zenbakiak edo goiburu 
tematikoak ezaugarri estrintseko estatikoak dira, eta halakoak 
dira, orobat, produktuei lotutako eta zigilatutako serie-zenba-
kiak. 

Formatu digitala duten informazio-baliabideei dagokionez, 
baliteke haien bertsio inprimatuen ezaugarriak intrintsekoak 
ez izatea. testu-formatu batzuetan erabat bereizten dira edu-
kia eta aurkezpena; ondorioz, estilo-orriek errotik alda deza-
kete dokumentu inprimatu baten edo webgune baten itxura, 
baliabide primarioari batere eragin gabe. adibidez, paragrafo 
honi beste estilo bat aplikatuko balitzaio, letra lodian azpima-
rratuz edo 24 puntuko letra-neurria emanez, edukia bere ho-
rretan mantenduko litzateke. 

5.3.3.3 ezauGarri inTrinTSeko dinamikoak

Ezaugarri intrintseko dinamikoak aldatu egiten dira denboran. 
adibidez, aldakorrak dira pertsonaren garapenezko ezauga-
rriak: altuera, pisua, trebeziak edo gaitasun intelektuala. Nolaz 
eta halako ezaugarriak ez diren estatikoak, bildumaren bai-
tan tarte mugatu batez egongo diren baliabideak antolatzeko 
baino ez dira erabiltzen. Kirol-saioetan edo ligetan, non par-
te-hartzaileak bereizten baitira adinaren edo esperientzia-ur-
teen arabera, ezaugarri intrintseko dinamikoak erabiltzen dira 
baliabideak deskribatu edo antolatzeko. 

5.3.3.4 ezauGarri eSTrinTSeko dinamikoak

Ezaugarri estrintseko dinamikoak ausazkoak dira hainbat zen-
tzutan, eta aldakorrak dira, erabileran, portaeran eta testuin-
guruan oinarritzen baitira. Une honetan baliabide baten jabea 
zein den; baliabide bat non dagoen orain; zenbat aldiz era-
biltzen den; zenbat aldiz erabiltzen den beste baliabide ba-
tzuekin batera; une honetan zenbateko ospea edo garrantzia 
kulturala duen edo zer abantaila duen beste baliabide alter-
natibo batzuekiko lehian: horra hor zenbait ezaugarri estrin-
tseko eta dinamiko, baliabideen deskribapenetan erabiltzen 
direnak. Gaurkotasun handiko liburu bat deskribatu daiteke 
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best-seller modura, eta baliteke handik urte batzuetara mer-
kealdiko apalategian egotea. Ikasle baten batez besteko nota 
ere ezaugarri estrintseko dinamiko bat da. 

Ezaugarri estrintseko dinamikoak erabilgarriak dira datu-zien-
tzialarientzat, aurreikuspen- edo sailkapen-ereduak egiteko. 
Une honetan non zauden, zer erosi berri duzun eta non erosi 
duzun: horiek denak har daitezke zaletasun eta balio atzema-
nezinen adierazpen moduan. Krimen bat gertatu den tokian 
hatz-markak baldin badaude atearen heldulekuan, hatz-mar-
ka horiek ezaugarri estrintseko dinamikoak izango dira atea-
rekiko, eta detektibe zoliek aztertu egingo dituzte, beste elka-
rreragin-baliabide batzuekin batera, deskubritze aldera ea zer 
pertsonaren ezaugarri intrintseko estatikoak diren. 

Baliabideen arteko harreman ugari estrintsekoak eta dinami-
koak dira, gure lagun minarekin dugun harremana bezalaxe. 

Ezaugarri kontestualak dira baliabide bat deskribatzen den 
egoerari edo testuinguruari lotuak daudenak. Dey-ren hitze-
tan, testuingurua zera da: «egoera baten ezaugarri den infor-
mazio oro, honako kontu hauekin lotua: erabiltzaileen arteko 
elkarreraginak, aplikazioak eta ingurua». Definizio zabal ho-
nek berekin dakar deskribapenetan erabil daitezkeen ezauga-
rri kontestualen sail handi bat; testuinguruaren deskribapen 
estuagoak izan daitezke bi hauek: «kokapena + jarduera» edo 
«nor, noiz, non, zergatik». testuingurua aldatu egiten denez, 
testuinguruan oinarritutako deskribatzaileak egokiak izan 
daitezke esleitzen direnean, baina baliteke iraunkortasun eta 
eraginkortasun mugatua izatea (4.5 Baliabideak denboran): 
dokumentu bat «duela gutxiko erosketa baten ordainagiria» 
dela esaten badugu, deskribapen hori ez da luzaz izango era-
bilgarria. 

Maiz, baliabideak deskribatzeko ezaugarri kulturalak erabil-
tzen dira, hizkuntza edo kultura konbentzionaletik hartuak; 
analogia bidez egin ohi da, oso iradokitzaileak eta oroitzeko 
errazak izan daitezkeelako. 
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Batzuetan, deskribapen kultural batek bere garrantzia agor-
tzen du, eta galdu egiten du ezer iradokitzeko ahalmena: ezer 
eragitekotan, harridura eragingo du, inork ez duelako deskri-
bapenaren esanahia ulertzen.  

legoekin jolasean zebiltzan haurrek ezagutzen dituzte Star 
Wars saileko filmak; horregatik, «laser ezpata» izendapena au-
kerakoa iruditu zaie tubo luze eta neoizko bat, helduleku bat 
duena, deskribatzeko. Ostera, Star Wars frankizia ezagutzen 
ez duen batek, beharbada, ez du ulertuko zer den «ezpata la-
ser» bat, eta pieza beste era batera deskribatuko du. 

5.3.4 deSkriBapeneTarako HizTeGia diSeinaTzea

Baliabide-deskribapenetan erabiliko ditugun ezaugarriak 
zehaztu ondoren, deskribapenetarako hiztegia diseinatu 
behar dugu, hots, ezaugarriak adierazteko erabiliko ditugun 
hitzak eta balioak. 4.4 atalean –Baliabideak izendatzea–az-
tergai izan ditugu izendatzearen arazoak, eta printzipioak 
proposatu ditugu izen onak sortzeko; gainera, izenak baliabi-
de-deskribapen oso garrantzitsuak direnez, esandako gauza 
asko orokorrean aplikatu ahal zaizkio deskribapenetarako hiz-
tegiaren diseinuari. 

Nolanahi ere, deskribapenetarako hiztegia, bere osotasunean, 
baliabide baten izena baino askoz gehiago denez, beste prin-
tzipio edo gidalerro gehigarri batzuk proposatu behar ditugu 
urrats honetarako. Bestalde, kontuan hartzen badugu baliabi-
deen deskribapenak sorta bat direla, eta, horren baitan, des-
kribapen bereiziak sortzen dituztela hainbat pertsonak den-
bora-tarte batean, bada, diseinuari dagozkion galdera berriak 
agertzen dira. 
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ezaugarri sorren sorkuntza  
eta netflix-en gomendioak

Ordenagailuen teknologian eta datuen zientzian berri-
ki egin diren aurrerakuntzak tarteko, posible da baliabi-
deen ezaugarri «sorrak» sortzea edo deskribatzea: hala 
esaten zaie ez direlako behatzen, inferitzen baizik. Ne-
gozioek halako ezaugarriak erabiltzen dituzte barra-ba-
rra, bezeroak sailkatzeko edo haiei gomendioak egiteko 
beren azkenaldiko jarreraren arabera: hortaz, ezaugarri 
estrintseko eta dinamikoak dira. 

Norberak ikus-entzunezkoen harira dituen gustuek argi 
erakusten dutenez, erraz hautemateko moduko ezauga-
rriak –adina eta sexua– ez dira aski filmen ikusleak be-
reizteko eta haiei gomendio onak egiteko, baita hainbat 
ezaugarri uztartzen badituzu ere, hala nola «ikasle gizon 
eta bikotekiderik gabeak, 18 eta 25 urteren artekoak». 
Netflix kateak ikusi zuen ezen, film-gomendio onak egi-
teko, premiazkoa zela hainbat gauza uztartzea: ezaugarri 
demografikoak, ikusitakoen historiala, bilaketetako por-
taera eta filmei dagozkien dozenaka ezaugarriren pun-
tuazio oso zehatzak. Indar konputazional itzela behar 
da normalean ekintzazko filmak atsegin dituzten baina 
tarteka-marteka maitasun-filmak ere arakatzen dituzten 
Netflixeko erabiltzaileen kategoria bat sortzeko, eta, on-
doren, ezaugarri sor hori kontuan hartuta, haiei western 
filmen azpi-genero bat gomendatzeko (100.000tik bat 
dira), «akzio eta abentura Film Erromantikoak» deitua.

5.3.4.1 deSkriBapen onaren prinTzipioak 

The Intellectual Foundation of Information Organization libu-
ruan, Svenoniusek printzipio edo «gidalerro»en sorta bat pro-
posatzen du, deskribapenetako hiztegia diseinatzeko. Prin-
tzipio horiek deskribapen bibliografikoen testuinguru estuan 
kokatzen dira; hala ere, modu orokorrean ezarri ahal zaizkie 
liburu honetan aipagai dugun baliabide-tipologia zabalari. 
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erabiltzaileen komenientzia 

Deskribapeneko terminoak hautatzean, gogoan izan erabil-
tzailea: xede-audientziak hitzetik hortzera erabiltzen dituen 
terminoak erabiltzea komeni da. 

iruDikapena

Baliabideek beren burua deskribatzen dute; bada, erabili hori 
islatzen duten deskribapenak; uste ezazu auto-deskribapenak 
zehatzak direla. 

naHikotasuna eta premia 

Deskribapenek nahikoa informazio eduki behar lukete beren 
xedeak betetzeko eta ez lukete informaziorik gehitu behar 
baldin eta ez badu xederen bat betetzeko balio; horren eragi-
nez, agian bazterrean utzi beharko dira auto-deskribapeneta-
ko alderdi baliogabe batzuk. 

estanDarizazioa

Estandarizatu deskribapenak praktikoa den neurrian, baina era-
bili ezizenak ere, erabilera arrunteko terminoei bidea emateko. 

inteGrazioa 

Hobetsi itzazu ezaugarri eta termino berdinak baliabide-mota 
guztietarako. 

Diseinu-printzipioen edozein sortak bi erronka ditu parez pare: 

- lehenik, edozein printzipio inplementatzeko, hautu gehiga-
rri eta espezifiko ugari egin behar dira, testuinguruari lotuta, 
baina, halako kasuetan, printzipio orokorrak ez du gidalerro-
rik eskaintzen. adibidez, nola aplikatuko dugu estandariza-
zioaren printzipioa, baldin eta baliabide-eremu jakin batean 
jada hainbat estandar existitzen badira? lehian dauden es-
tandarren artean, zein ezarri behar litzateke eta zergatik? 
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- Bigarren erronka hauxe da: batzuetan, printzipio orokorrek 
elkarren kontrako aholkuak ekar ditzakete berekin. Erabil-
tzaileen komenientziari dagokion gomendioak –erabilera 
arrunteko terminoak erabiltzea deskribapenetan– huts egi-
ten du baldin eta erabiltzaileen komunitatean biak badaude, 
jende arrunta eta zientzialariak, zeinek termino ezberdinak 
baliatzen baitituzte baliabide berdinei buruz jarduteko; kasu 
horretan, noren «erabilera arrunta» gailendu beharko litza-
teke? 

5.3.4.2 nork eraBilTzen diTu deSkriBapenak? 

Erreparatu deskribapenen erabiltzaileari. Behar adina al-
diz azpimarratuko dugu funtsezko ideia hori, izan ere, ba-
liabideen deskribapenaren prozesuko urrats guzti-guztiei 
datxekio-eta. aurreko atalean azaldu ditugun diseinu-prin-
tzipio guztiek ideia bat dute komunean: hain zuzen, des-
kribapenetako hiztegiaren diseinuak deskribapenen era-
biltzaileari erreparatu behar liokeela. antolatu beharreko 
baliabideak pertsonalak al dira, eta xede pertsonal eta 
pribatuetarako erabiliko al dira gehienbat? Kasu horretan, 
deskribapeneko ezaugarriak eta terminoak oso pertsona-
lak eta idiosinkratikoak izan daitezke, eta, halere, diseinu
-printzipioei jarraitu. 

Era berean, baliabideen erabiltzaileek jakintza garrantzitsua 
elkar trukatzen dutenean, edo testuinguru batean daudenean 
non, beharrezkoa izanez gero, komunikatzeko eta negoziatze-
ko gai baitira, baliabideen deskribapenek ez dute zertan izan 
beste kasu batzuetan behar luketen bezain zehatz eta zorro-
tzak. Hori kontuan hartuta, hobeto ulertuko ditugu atal honen 
hasieran haurrek lego piezez egindako deskribapen bitxiak. 
Blokeekin jolasean zebiltzan haurrak hizketan ari ziren, le-
goak parean zituztela. Ez balira gai izan besteek hizpide zi-
tuzten piezak aurrez aurre ikusteko, edo jostailua deskribatu 
behar baliote inoiz legoekin jolastu gabeko norbaiti, bestela-
ko deskribapenak egingo lituzkete. 
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Ohikoan, halere, baliabideen deskribapenek ez dute testuin-
gurua modu horretan partekatzeko aukerarik, eta erabiltzai-
le-kategorien arabera diseinatu behar dira, ezen ez erabil-
tzaile banakoen arabera: liburu bila diharduten liburutegiko 
erabiltzaileak, zatien eta produktuen katalogoak erabiltzen 
dituzten langileak eta bezeroak, esperimentu eta simulazioe-
tako datu-sortak aztertzen dituzten zientzialariak. Egoera 
horietako bakoitzean, baliabideen deskribapenek ulergarriak 
izan behar dute haiek sortu ez zituzten pertsonentzat, beraz, 
deskribapeneko hiztegia xede jakin horrekin diseinatu behar 
da, era sistematikoan, ziurtatze aldera bertako terminoak ez 
direla anbiguoak eta nahikoa direla interpretazio fidagarriak 
bermatzeko, testuingurua edozein dela ere. Deskribapenera-
ko hiztegi bat diseinatzeko, zeinak era askotako erabiltzaileak 
eta haien era askotako xedeak ase baititzake, sakonki ezagu-
tu behar da eremua eta esperientzia izan behar da erabil-
tzaileekin, eta zaila da pertsona bakar bat halako gaitasunen 
jabe izatea. Horregatik, normalean hainbat pertsona jarduten 
dira elkarlanean premiazko deskribapen-hiztegia garatzeko. 
Horren emaitzari hiztegi instituzional deitzen diogu, hiztegi 
indibidual eta kulturaletatik bereizteko. (Ezberdintasun hori 
xeheago aztertuko dugu 7. atalean: Kategorizazioa: Baliabi-
de-klaseak eta -motak). 

Geratu eta pentsatu:  
deskribapenak eta abilezia 

Mundu guztiak daki zer edo zer zuhaitzez, baina ba-
tzuek gehiago dakite beste batzuek baino, eta beren 
esperientziak eta ikuspegiak eragina du zuhaitzak des-
kribatzeko duten eran. Nolako ezaugarriak eta deskriba-
penak erabiliko dituzte unibertsitateko ikasleek? Bota-
nika-ikertzaileek? Paisaia-diseinatzaileek? Parke bateko 
lorazainek? Oihan tropikalean bizi diren indigenek?
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Makinek erabil ditzaten diseinatzen dira baliabide-deskriba-
pen batzuk; halako kasuetan, itxura batean behintzat, garran-
tzia gutxiago izango dute erabiltzaileen lehentasunek edo era-
bilera komunak aintzat hartzen dituzten diseinu-printzipioek. 
Dena den, baliabideak algoritmo bidez deskribatzen eta an-
tolatzen badira ere, jendeak azalpenak eman behar dituenean 
algoritmoek sortutako sailkapen eta aurreikuspenez, komeni-
garriagoak izango dira erraz ulertzen eta komunikatzen diren 
baliabide-deskribapenak, estatistika aldetik optimoak direnak 
baino. Gainera, estandarizazioaren eta integrazioaren prin-
tzipioak garrantzitsuagoak bilakatzen dira makinen arteko 
komunikazioan, hauek ahalbidetzeko: prozesamendu eragin-
korra, datuen eta softwarearen berrerabilera eta antolaketa 
sistemen arteko inter-operazionaltasun handiagoa. 

5.3.4.3 HizTeGi konTrolaTuak eTa edukiari Buruzko 
arauak

4.4.3.2 atalean zehaztu moduan, hiztegi kontrolatua esaten zaio 
deskribapen-terminoen sorta finko edo itxi bati, eremu bati da-
gokiona eta definizio zehatzak erabiltzen dituena, normalean 
eremu horretako jendeak erabiliko lukeen hiztegiaren ordez ba-
liatzen dena. adibidez, gaitz eta sintomak deskribatzeko erabili 
ohi diren termino ezagunen ordez, ikertzaile medikuek eta erie-
txe unibertsitarioek Medikuntzako Gai-Sarrerak erabil ditzakete, 
Medikuntzaren liburutegi Nazionaleko hiztegi kontrolatua. 

Hiztegi kontrolatuetan bilakaera bat izan dela ikus dezake-
gu: glosarioa, hasteko, baimendutako terminoen sorta bat da; 
thesaurusa, berriz, hierarkia baten arabera antolatutako termi-
noen multzo bat da, eta ohar bidez adierazten du zer termino 
lehenesten diren, beste termino batzuk baino zabalagoak edo 
estuagoak direlako; ontologia batek terminoen arteko harre-
man kontzeptualak adierazten ditu hizkuntza formal eta lo-
gikan oinarrituriko batean, ordenagailuek prozesatzeko eran. 
Gehiago hitz egingo dugu ontologiei buruz 6. atalean. 

Eduki-arauak hiztegi kontrolatuen antzekoak dira, deskriba-
penetan erabil daitezkeen balio posibleak mugatzen dituz-
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telako. Balioen sorta finko bat zehaztu ordez, eduki-arauek, 
normalean, deskribapenak mugatzen dituzte, datu-mota jakin 
batekoak izan daitezen eskatuz (datu-mota osoak, boolea-
rrak, date motakoak, etab.). Balio posibleak adierazpen logi-
koen bidez mugatzen dira (adibidez, balio batek 0 eta 99 bi-
tartekoa izan behar du), edo adierazpen erregularren bitartez 
(adibidez, 5 luzerako soka bat izan behar du eta zenbaki bate-
kin hasi behar du). Jendeak online formularioak edo bestelako 
aplikazioak erabili behar dituenean, gisa horretako eduki-a-
rauak baliatzen dira deskribapen egokiak ziurtatzeko. 

5.3.4.4 HizTeGiaren konTrola, 
dimenTSionalTaSunaren murrizkeTa GiSa 

Hiztegi kontrolatua, kasu gehienetan, hiztegi natural edo ez-kon-
trolatuaren azpi-sorta bat izaten da; batzuetan, ordea, asmatuta-
ko terminoen sorta berri bat da. Horrek bitxia eman dezake, harik 
eta kontuan hartzen dugun arte hiztegi kontrolatuaren helburua 
zein den: baliabide bati eslei dakizkiokeen termino deskriptiboen 
kopurua murriztea. Horrela esanda, dimentsionaltasunaren mu-
rrizketari lotutako arazo bat dela ikusten dugu: espazio oso di-
mentsional bat eraldatu behar da, espazio ez hain dimentsional 
bat izan dadin. Hainbat dimentsiotako deskribapen bateko osa-
gai-kopurua murrizteko, hainbat teknika estatistiko erabil daitez-
ke, hala nola «ezaugarrien erauzketa», «printzipioaren osagaien 
analisia», «dekonposizio ortogonala», «analisi semantiko sorra», 
«hainbat dimentsioko eskalatzea» eta «faktoreen analisia». 

Baliteke teknika horiek zailak iruditzea, eta, baiki, konplexuak 
dira konputazioaren aldetik, baina, kontzeptu berbera dago de-
nen muinean: baliabide bat deskribatzen duten ezaugarri edo 
tasunek harreman handia dutela elkarrekiko. adibidez, doku-
mentu batean «auto» hitza agertzen baldin bada, probablea-
goa da dokumentu horretan bertan «gidari» eta «trafiko» hitzak 
agertzea, «auto» agertzen ez den dokumentu batean baino. 
antzeko harremanak existitzen dira irudiak deskribatzeko ba-
liatzen diren ezaugarri bisualen artean eta musika deskribatze-
ko ezaugarri akustikoen artean. Dimentsionaltasuna murrizteko 
teknikek baliabide-deskribapenen arteko harremanak aztertzen 
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dituzte, hartara deskribapenen sorta zabal bat eraldatzeko eta 
elkarren artean harremanik ez duten deskribapenen multzo txi-
kiago bat sortzeko. Zentzu batean, Nahikotasun eta premiaren 
printzipioa gauzatzen da modu horretan (hemen aipatu dugu: 
5.3.4.1 atala, Deskribapen onaren printzipioak), ezabatu egiten 
dituelako baliabideak ezberdintzeko garaian ekarpenik egiten 
ez duten dimentsioak edo ezaugarriak. 

Hona hemen adibide guztiz sinplifikatu bat, ideia ulertze alde-
ra. Demagun badugula baliabideen bilduma bat: baliabide bat 
«handi» gisa deskribatzen den aldiro, orobat esaten da «gorria» 
dela; baliabide «txiki» oro, aldiz, «berdea» da. Kolorearen eta ta-
mainaren arteko harreman perfektu horrek esan nahi du nahi-
koa dela bi ezaugarri horietako edozein aipatzea gauza «han-
di gorria»k eta «txiki berdea»k bereizteko, eta ez dugu behar 
algoritmo adimentsurik horretarako. aitzitik, milaka ezaugarri 
baldin baditugu eta harremanak partzialak badira, hurbilketa es-
tatistiko sofistikatuak behar izango ditugu deskribapen-ezauga-
rri eta -terminoen sorta optimoa aukeratzeko; teknika horietako 
batzuetan, «sor» edo «sintetiko» esaten zaie mantentzen diren 
dimentsioei, estatistika aldetik optimoak direlako baina ez dituz-
telako zuzenean islatzen baliabidearen ezaugarriak. 

5.3.5 deSkriBapenaren forma diSeinaTzea 

Baliabideak deskribatzeko prozesuaren urrats honetara iris-
terako, erabaki inportante ugari hartu ditugu honako kontu 
hauen harira: zer baliabide deskribatu, zer xedetarako, eta zer 
ezaugarri eta termino erabili deskribapenetan. Urratsak ahalik 
eta gehien deskribatu ditugu maila kontzeptual batean, eta 
gerorako utzi dugu inplementazioari buruzko eztabaida (no-
tazioa, sintaxia eta ea baliabide-deskribapenak modu berei-
zian edo multzotan erabiliko diren). Diseinua eta inplemen-
tazioa banatzea baliabideen deskribapenaren prozesuaren 
idealizazio bat da, baina, hala egiten badugu, errazagoa da 
baliabideen deskribapenari eta antolaketa-sistemari buruz 
ikastea eta pentsatzea. Inplementazioari buruzko auziak 9. 
atalean landuko ditugu (Baliabideen deskribapenen formak). 
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Batzuetan, premiazkoa da halako gaiei heltzea: teknologia-
ren ondarea, negozio-harremanak (jada badirenak zein sor 
daitezkeenak), araudiak, estandarren osaketa, gauzapenera-
ko baldintzak eta bestelako faktore batzuk, zeinak ondorioak 
baitituzte baliabideen deskribapenak inplementatzeko, biltze-
ko eta kudeatzeko moduetan. Ikuspegi pragmatikoago horri 
helduko diogu 11. atalean, (Antolaketa-sistemaren mapa), bai-
na, ordura arte, diseinuari lotutako auzietan zentratuko gara 
eta geroko utziko ditugu inplementazio-hautuak. 

5.3.6 BaliaBideen deSkriBapenak SorTzea

Hainbatek sor ditzakete baliabideen deskribapenak: profesio-
nalek, baliabideen autore edo sortzaileek, erabiltzaileek edo 
baliabide konputazional edo automatikoek. 

Profesionalek, autore edo erabiltzaileek zein baliabide konpu-
tazionalek sortuak izan, baliabideen deskribapenek badituzte 
beren alde onak eta mugak; horren ondorioz, konpentsazioak 
sortzen dira. Konponbide natural bat litzateke bakoitzak dituen 
alderdi desiragarriak uztartzea, hurbilketa hibridoak sortuz. adi-
bidez, baliabide-eremu berri baterako hiztegia sor daiteke xe-
de-erabiltzaileen etiketen bidez, eta, gero, profesionalek findu 
dezatela; sailkatzaile hasiberriek, bestalde, deskribapenak sor 
ditzakete, termino posibleak iradokitzen dituzten softwareen 
laguntzaz; azkenik, deskribapenak sortzen dituen software bat 
hobetu daiteke gizakiek sortutako deskribapenen bidez. azken 
hori Ikasketa ikuskatuaren modu bat litzateke (ikus 7.5.3.3). 

Sarritan, jada existitzen diren baliabideen deskribapenak eral-
datu edo hobetu daitezke antolaketa-sistema batean sortzen 
diren helburuak betetzeko; batzuetan, prozesu horiek modu 
automatikoan egin daitezke. Halako egoeren azterketa gero-
ko utziko ditugu; 10. atalean helduko diegu –Elkarreraginak 
baliabideekin–. Jarraian, ordea, baliabideen deskribapen be-
rriak hutsetik sortzeari erreparatuko diogu. 
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5.3.6.1  profeSionalek SorTuTako 
BaliaBide-deSkriBapenak

Interneti esker, ia edozeinek du aukera bere baliabideak sortu, 
argitaratu eta deskribatzeko zein bestek sortu eta argitara-
tutakoak deskribatzeko; horren aurretik, baina, profesionalek 
deskribatzen zituzten baliabideak oro har, eremu instituzio-
naletan. Indexatzaile eta katalogatzaile profesionalek hainbat 
gauza ikasten dituzte –kontzeptuak, hiztegi kontrolatu deskri-
batzaileak eta estandar garrantzitsuak– baliabide bibliografi-
koak eta musikalak deskribatu aurretik. Informazio-sisteme-
tan, antzeko prestakuntza jasotzen dute datuen profesionalek, 
prozesuen analistek, idazle teknikoek eta gisakoek, ondoren 
deskribapen zorrotz-zorrotzak egiteko. Era horretako balia-
bide-deskribapenei deskribapen instituzionalak deitzen die-
gu, azpimarratu nahi dugulako alde handia dagoela estandar 
batzuen arabera sortzen diren deskribapenen eta ad hoc eta 
modu informalean sortzen direnen artean, batez ere azken 
horiek prestakuntzarik gabeko banakoek sortuak direnean. 

5.3.6.2 auTore edo SorTzaileen 
BaliaBide-deSkriBapenak

Uste izatekoa da baliabide baten autore edo sortzaileak ondo 
ulertuko dituela baliabide hori erabiltzeko arrazoiak eta horren 
xedeak. Eta uste izatekoa da, halaber, autore gehienek nahi 
dutela irakur ditzaten, beraz beren baliabideak deskribatzeko 
orduan, helburu dituzten erabiltzaileentzat erakargarriak eta 
erabilgarriak izan daitezen saiatuko direla. Dena den, halako 
deskribapenetan, ziur aski, ez da erabiliko katalogatzaile pro-
fesionalen moduko hiztegi kontrolaturik eta estandarrik.  

5.3.6.3 eraBilTzaileek SorTuTako  
BaliaBide-deSkriBapenak

Sarean, gaur egun, baliabide-kopuru izugarria dago: horieta-
ko gehienak informazio-baliabide primarioak dira, webetako 
eduki gisa argitaratzen direnak; beste asko, aldiz, «munduan» 
dauden baliabide fisikoen ordezkoak dira, eta, halakoak era-
biltzaileek deskribatu ohi dituzte, ezen ez profesionalek edo 
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baliabideen autoreek. Erabiltzaile «orokor» horiek etiketak 
edo puntuazioak gehitzen dizkiotenean online baliabideei, 
gehienetan, beren mesedetan sortzen dituzte deskribapen 
horiek, eta ziur aski ez dute erabiliko deskribatzaile estan-
dar edo kontrolaturik halakoak egitean. Ondorioz, aldakorta-
sun handia izango da, eta horrek arazoak sor ditzake baldin 
eta deskribapena sortzeko etiketa-egileak bere iritzia eman 
behar badu. Musika-artxibo baten luzerari dagokionean, jen-
de gehiena bat etor daiteke, baina zer musika-generokoa den 
zehazteko orduan, baliteke desadostasunak sortzea. Zorio-
nez, webaren erabiltzaile gehienek modu inplizituan onartzen 
dute ezen «2.0» eta «sortzaileek sortutako edukia»ren aplika-
zio horien balio potentziala handiagoa izango dela baldin eta 
bazterrean uzten badira deskribapen egozentrikoak. Gainera, 
lagin handien estatistikek, ezinbestean, nolabaiteko adostasu-
na ekartzen dute aplikazio ezagunenetako deskribapenetan, 
izan ere, maiztasunaren banaketan, deskribapen konbentzio-
nalak gailendu egiten baitzaizkie deskribapen idiosinkratikoei.

metazaborra 

Cory Doctorow-ek saiakera bat argitaratu zuen 2001ean, 
izenburu probokatzaile batekin: «Metacrap: Putting the 
torch to seven straw-men of the meta-utopia»; saiakera 
hori asko aipatzen da, eta autoreak zioen ezen gizakiek 
sortutako metadatu asko kaskarrak direla, honegatik 
guztiagatik: «jendeak gezurra esaten du, jendea alperra 
da, jendea ergela da; ezinezko misioa: ezagutu zure bu-
rua; eskemak ez dira neutralak, neurketa-moduak eragi-
na du emaitzan, (eta) gauzak deskribatzeko modu bat 
baino gehiago dago».

Ez dugu iradoki nahi deskribapen profesionalak beti direnik 
kalitate eta erabilgarritasun handikoak, eta sozialki sortuak, 
aldiz, eskasak eta alferrekoak. Ostera, ulertu beharra dago zer 
muga eta abantaila dituzten modu bakoitzean sortutako des-
kribapenek. Etiketek beheratu egiten duten deskribapenak 
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sartzeko hesia, hala, errazagoa bihurtzen da antolatzea eta 
sortutako deskribapenek ikuspegien sorta bat islatzen dute. 
Hala ere, baliabide bati etiketa asko esleitzen zaizkionean, es-
taldura handitzen da, eta doitasuna txikitzen (Ikus 5.3.6.3 Era-
biltzaileek sortutako baliabide-deskribapenak)

5.3.6.4 BaliaBideen deSkriBapen auTomaTikoak eTa 
konpuTazionalak

Irudi baten EXIF artxiboak –kamera digitalek sortzen dituz-
te halakoak– kamerarekin eta ezarpenekin lotutako ezauga-
rriak erregistratzen ditu, baita argazkia hartu den testuingu-
ruari dagozkion baldintza batzuk ere (adibide baterako, ikus 
5.6 marrazkia Artelan baten deskribapenen alderaketa). Ia ezi-
nezkoa izango litzateke halako deskribapen xeherik sortzea 
eskuz. Nolanahi ere, bada desabantailarik: deskribapen auto-
matikoak ez du atzitzen irudiaren esanahia; irudi baten deskri-
bapen automatikoak denbora eta lekua atzitzen ditu, ez ordea 
eztei-bidaian egindako argazki bat denik. Hutsune semantikoa 
deitzen zaio deskribapen automatikoen eta giza deskribape-
nen arteko aldeari (ikus 4.4.2.5).  

Bere egoerari edo inguruari buruz datuak biltzeko adinako adi-
mena duen baliabide orok modu automatikoan sortzen ditu 
baliabide-deskribapenak (ikus 4.2.3.2). Gaitasun konputaziona-
lak dituzten baliabideak gai dira sentsoreen datu gordinak pro-
zesatzeko: modu horretan, gertakari garrantzitsuak identifikatu 
ditzakete, eta deskribapen interpretagarriagoak eratu. 

Giza deskribatzaileek sortutako baliabide-deskribapenen an-
tzeko deskribapenak sortzen dituzte hurbilketa konputazional 
batzuek. Bezeroek produktuei buruz emandako iruzkinetan, 
testuen meatzaritzako eta laburpenerako sistemak balia dai-
tezke, eta, horien bidez, milaka iruzkin laburtu daitezke ezau-
garri garrantzitsuenen zerrenda batean. amazon.com atariak 
bere bilduman dituen liburu guztiak alderatzen ditu, antze-
ko esaldiak identifikatuz –estatistika inprobablea, bai–; horren 
arabera, liburu jakinen edukiari eta bereizgarritasunei buruzko 
iruzkinak eskaintzen dizkie bere bezeroei. 
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Deskribapen konputazionalek edozein aldagai erabil dezake-
te, hautemangarria zein sorra (ikus taula gehigarria; Ezaugarri 
sorren sorrera eta Netflix-eko gomendioak), salbu eta legez 
debekatuta daudenak, diskriminazioa eragin dezaketelakoan: 
arraza, erlijioa, jatorri nazionala eta egoera zibila. Praktikan, 
ordea, debeku hori aise saihestu daiteke, erraza baita ezauga-
rri horiek aurreikustea beste ezaugarri batzuk kontuan hartu-
ta. adibidez, erraz samarra izan daiteke arraza asmatzea bizi-
tokiaren eta abizenaren arabera. 

Informazioa eskuratzeko sistema guztiek, jakina, bi gauza hauek 
konparatzen dituzte: erabiltzaileen premien deskribapenak eta 
horiek ase ditzaketen baliabideen deskribapenak. Hala ere, sis-
tema bakoitzak ezaugarri batzuk azpimarratzen ditu beste ba-
tzuen gainetik, eta ezaugarri horiek aldatu egiten dira sistema 
batetik bestera: liburutegi digitaletako dokumentuetan, hitzen 
maiztasuna eta banaketa lehenesten dira; web orrietan, nabiga-
zioko joerak; musikan, ezaugarri akustikoak, eta abar. Ezauga-
rrien deskribapenen arabera zehazten dira konparaketa-algo-
ritmoak eta orobat zehazten da nola ezartzen den deskribapen 
garrantzia edo antzekotasuna. Horri buruzko xehetasun askoz 
gehiago emango ditugu hemen: 5.4 atalean –Baliabide ez-tes-
tualak deskribatzea– eta 10. atalean.

5.3.7 BaliaBideen deSkriBapenak eBaluaTzea 

Ebaluazioa modu inplizituan ageri da antolaketa sistemeta-
ko jarduera askotan (3. atalean deskribatu ditugu Antolake-
ta sistemetako jarduerak), eta esplizitua da, aldiz, baliabideen 
bilduma bat gordetzen dugunean denboran. Sekzio honetan, 
arazo estuago bati erreparatuko diogu: baliabideen deskriba-
penak ebaluatzea. 

Zerbait ebaluatzen dugunean, haren kalitatea zehazten dugu, 
irizpide edo dimentsio batzuk aintzat hartuta. Irizpide-sorta 
ugari proposatu izan dira: baliabide digitalean biltegiei dago-
kienez, zehaztasuna, osotasuna eta batasuna. Irizpide ohikoak 
dira, halaber, puntualtasuna, inter-operazionaltasuna eta erabil-



312 Baliabideen deskribapena eta metadatuak

garritasuna. argi samar dago irizpide horiek elkarren kontra-
koak izan daitezkeela: esate baterako, zehaztasuna eta osota-
suna lortu nahi badira, baliteke puntualtasuna kaltetzea; ordea, 
batasuna indartzen bada, kanpoan utz daitezke erabilgarrita-
suna hauspotuko luketen aldaketak eta pertsonalizazioak. 

Geratu eta pentsatu: kalitatea definitzea 

Zer ezaugarri edo irizpide erabiliko zenuke auto baten 
kalitatea zehazteko? Eta janariarena? Eta jantziena? Eta 
bizitokiarena? Irizpide horien artean, zeintzuk dagozkio 
eremu zehatz bati, eta zeintzuk dira orokorragoak, ba-
liabide-mota askori ezartzeko modukoak? 

atal honetan proposatu dugun hainbat urratsetako prozesua-
ri erreparatzen badiogu, urrats bakoitzean sortu edo galdu 
den kalitateak osatuko du prozesu osoaren kalitatea. Ikuspe-
gia xeheegia edo abstraktuegia baldin bada, xedeak anbizio 
handikoegiak edo lausoegiak badira, deskribapeneko hizte-
gia zailegia bada edo jendeari ez bazaio aski denbora ematen 
deskribapen onak sortzeko, horrek denak kalitateari lotutako 
arazoak sor ditzake, baina erabaki horien artean, bat bera ere 
ez da ikusgarria prozesuaren amaieran, hots, erabiltzaileak el-
karreraginean jarduten direnean baliabide-deskribapenekin. 

5.3.7.1 BaliaBide-deSkriBapenen Sorrera eBaluaTzea

Profesionalek baliabide-deskribapenak sortzen dituztenean 
modu zentralizatuan –eta, hainbat urtez, horixe izan da ohi-
koena liburutegietako baliabide askoren kasuan–, kalitatea-
ri erreparatzen zaio era naturalean, ziurtatze aldera hiztegi 
kontrolatuak eta estandarrak erabili direla. Hala ere, baliabi-
de-deskribapenen premia orokorra da kalitatea, baita eremu 
bibliografiko tradizionaletik kanpoko arloetan ere, eta, tes-
tuinguru horietan, kalitateari lotutako beste faktore batzuk 
azaleratzen dira. 
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Sektore pribatuko enpresentzat ezinbestekoak dira baliabide
-deskribapenak negozioari eusteko eta elkarreraginean eragin-
kortasunez jarduteko hornitzaileekin, kideekin eta bezeroekin. 
Sektore publikoarekin alderatuz gero, garrantzia askoz handiagoa 
ematen zaio baliabide-deskribapenen ekonomiari eta estrategia-
ri. Zein da baliabide-deskribapenen balioa? Zeinek ordainduko du 
horiek sortzearen kostua? Elkarren lehian dauden industria-estan-
darren artean, zeini jarraituko zaio? Erabaki horietako batzuk ez 
dira hautu libreak, izan ere, negoziotan jarduten bazara bazkide 
ekonomiko nagusi batekin, zeina gobernu-entitate bat izaten bai-
ta maiz, muga batzuk ezartzen baitira baldintza gisa. 

Esate baterako, Wal-Mart enpresaren gisako batek, botere 
handia duenez merkatuan, bere baldintzak eta estandarrak 
ezar diezazkieke hornitzaileei: Wal-Martekin kontratu bat egi-
teak epe luzeko onurak dakartzanez, normalean merezi du 
hastapeneko moldaketa egitea. Era berean, gobernuek sarri-
tan eskatzen diete beren hornitzaileei estandar irekiak osatze-
ko, ez dadin monopoliorik sortu patentatutako teknologietan.

Bai sektore publikoan bai pribatuan, gero eta gehiago erabiltzen 
dira teknika konputazionalak baliabide-deskribapenak sortzeko, 
deskribatu beharreko baliabide-kopurua handiegia delako eta 
ezinezkoa delako deskribapen profesionalak erabiltzea. lan es-
kerga egiten da, jadanik, testuetako datuen meatzaritzan, web 
orrien sailkapenean, aberaste semantikoan eta antzeko ikerke-
ta-eremuetan, eta horrek nabarmen murriztu du baliabide-des-
kribapen erabilgarriak ekoizteko kostua. Museo batzuek eralda-
tu egin dituzte beren bildumak kudeatzeko barne-sistemetako 
deskribapen profesionalak; horrela, ikuspegi berriak ezarri dituz-
te, zeinek automatikoki eratzen baitituzte erabiltzaileei bideratu-
tako baliabide-deskribapenak eta gauzak bilatzeko eta nabiga-
tzeko interfaze berriak erabiltzaileentzat. Googlek milioika liburu 
digitalizatzeko egitasmo handinahia abiatu du, eta askok kriti-
katu dute bertako baliabide-deskribapenen kalitatea –algoritmo 
bidez erauzten dira–; nolanahi ere, espero izatekoa da informati-
kariek ondo baino hobeto baliatuko dutela Googlen liburu-cor-
pusa, beren teknikak saiatu eta hobetzeko. 
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5.3.7.2  BaliaBide-deSkriBapenen eraBilera 
eBaluaTzea

Baliabide-deskribapenen sorreran edo hautapenean balia-
tutako kalitate-irizpideak gorabehera –edo, horiez gainera–, 
goiz edo berandu, baliabide-deskribapenak beren xede-era-
biltzaileekin topatzen dira. Kalitate-irizpide esanguratsuena, 
une horretan, hauxe da: ea baliabide-deskribapenek beren xe-
deak asetzen dituzten modu erabilgarri batean. Hainbat zen-
tzutan, erantzuna ezetz izaten da, etsigarriki. 

Baliabide bati buruz zer esan daitekeen zedarritzen du deskri-
bapenerako hiztegiaren diseinuak, hortaz, onartu beharra dago 
kontrakoa ere zedarritzen duela –zer ezin den esan baliabide 
bati buruz–, eta nahigabeko ondorio negatiboak ekartzen diz-
kiela erabiltzaileei. Sendagile batek pazienteak kudeatzeko 
darabilen sisteman, baliabideak deskribatzeko eskema bat in-
plementatzen da, zeinetan paziente baten hitzorduari buruzko 
datu erregistragarri batzuk biltzen baitira: hitzorduaren data, 
egin beharreko probak, diagnostikoa eta espezialista batenga-
na bideratzea. Eskema horrek, eta horri lotutako lan-prozesuak, 
mugak inposatzen ditu, eta muga horiek eragina dute bi kontu 
hauetan: profesional medikuek erregistratu dezaketen informa-
zioan eta deskribapen horiek egiteko erabil dezaketen espa-
zioan. are gehiago, paperezko erregistroek egituratu gabeko 
espazio bat eskain dezakete, sendagileek hor azal ditzaten 
diagnostikoa edo erabakia hartzeko izan dituzten arrazoiak, 
eremu jakin batera egokitu gabe; eskemetan, ordea, halako es-
pazioak desagertu egin daitezke, funtsezkoak izan arren. 

5.3.7.3 eBaluazio iTeraTiBoaren GarranTzia 

Kalitate-helburuen artean ezinbestean sortzen diren arazoek 
adierazten dute adostasunak lortu beharko direla kalitate-iriz-
pideen harira. Gainera, antolaketa-sistema bateko eskala han-
ditzeak eta baliabideak deskribatzeko teknika konputaziona-
len hobekuntza azkarrak erakusten dute ezen adostasunaren 
izaera aldatu egingo dela denborarekin. Ondorioz, ez da aski 
izango baliabide-deskribapenen ebaluazio bat egitea une ja-
kin batean. 
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Horren eraginez, erabilera-erregistroak, nabigazio-historia-
la eta transakzioei dagozkion datuak baliabide-deskribapen 
izugarri garrantzitsuak dira, zeren, horien bidez, premia han-
dieneko eremuetan zentratu baitaitezke kalitatea hobetze-
ko ahaleginak. Horretaz aparte, era askotako baliabideak eta 
erabiltzaile-komunitateak dituzten antolaketa-sistemetan, in-
formazio horrek modua ematen du baliabide-deskribapenen 
izaera eta hedadura moldatzeko, hartara oreka egokia egon 
dadin bi ikuspegi hauen artean: «aberatsa eta orokorra» eta 
«sinplea eta eraginkorra». Baliabide-motaren eta erabiltzaile
-komunitatearen arteko konbinazio bakoitzak bere konponbi-
dea topa dezake. 

Kalitatearen ezaugarria prozesu osoari dagokiola dioen ideia, 
berez, «kalitate mugimendua»ren kontzeptuan eta prozesu 
industrialetako kontrol-prozesu estatistikoan gauzatzen da; 
hala ere, ondo egokitzen zaio baliabideen deskribapenari ere. 
Hau da gakoa: kalitatea ezin dela neurtu soilik azken produk-
tua aztertuz. aitzitik, kalitatea lortzen da prozesua kontrola-
tuz: produktuak sortzeko behar diren prozesu guztietako al-
dakortasuna neurtuz eta hori kenduz. Diseinu-prozesua eta 
bertan hartutako erabakiak berrikusi ahala, beharrezkoa izan-
go da feedback esplizitua jasotzea erabiltzaileen aldetik eta 
feedback inplizitua jasotzea, berriz, erabiltzaileek baliabidee-
kin jarduteko dituzten beharren erregistroetatik. 

5.4 BaliaBide ez-TeSTualak 

deSkriBaTzea 

Baliabideen deskribapenerako metodo eta printzipio asko 
formatu fisikoetako testu-baliabideak deskribatzeko eratu zi-
ren. Printzipio horiek, denborarekin, garatu egin dira, jendeak 
deskribatu eta antolatu nahi dituen baliabide-mota askotari-
koekin bat egiteko (margolan eta estatuetatik hasi eta MP3, 
JPEG eta MPRG artxiboetaraino). 
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Baliabide ez-testualen deskribapen batzuk testuan oinarri-
tzen dira, eta, gehienetan, jendeak esleitzen ditu. Beste des-
kribapen batzuk formatu ez-testualetan daude eta algoritmo 
bidez erauzten diren baliabide ez-testualaren edukitik. azken 
horien kasuan, ezaugarri intrintseko teknikoak atzitzen dituz-
te, eta, eremu batzuetan, gai dira baliabidea zeri buruzkoa den 
azaltzeko zehaztasun-maila batekin, ikasketa automatikoan 
egindako aurrerakuntzei esker. 

5.4.1 muSeoeTako BaliaBideak eTa BaliaBide  
arTiSTikoak deSkriBaTzea 

Multimedia baliabideak deskribatzeari dagozkion arazoak ez 
dira, inondik ere, berriak. Museotako kuradoreak halako ara-
zoekin borrokan ibili dira duela hainbat mendetatik, hain zuzen 
artefaktuak biltzen, gordetzen eta deskribatzen hasi zirenetik. 
Baliteke baliabide batzuk lan beraren parte izatea (esaterako, 
zeramika-puska batzuk, noizbait, pitxer beraren parte izango 
ziren). Materialek eta formek ez dakarte berezko semantikarik. 
Ikerketa eta deskribapen gehiago egiten ez badugu, ez dugu 
ezer jakingo pitxerrari buruz, ez baitakar azalik edo etiketarik, 
IX. mendeko maia kokagune batekin lortzen duenik. Museoek, 
kolpe bakarrean, artefaktuen sorta handiak eskura ditzakete; 
horregatik, erabaki beharra dute zer baliabide deskribatzeko 
modua duten, eta zenbat deskriba ditzaketen. 

Erwin Panofsky arte-historialari alemanak kodetu zuen estrei-
nako aldiz halako deskribapen-arazoei heltzeko hurbilketa bat. 
Studies in Iconology izeneko lan klasikoan, deskribapenaren 
hiru maila zehaztu zituen, artelan bati edo museo bateko ar-
tefaktuei aplikatu ahal zaizkionak. 5.6 marrazkian –Artelan ba-
ten deskribapen ezberdinak– hiru maila horiek alderatzen dira, 
marmolezko eskultura bat adibidetzat hartuta. Halaber, agerian 
uzten du zeharo ezberdinak direla estatuaren argazki digitala-
ren EXIF deskribapena eta jendeak egindako deskribapenak. 



 Baliabideen deskribapena eta metadatuak 317

eXif laburpena

ekoizlea:  NIKON CORPORatION
modeloa:  NIKON D90
irekiera:  9
esposizio-denbora: 1/320 (0.003125 seg.)
leiarra:  ID aF-S CX VR Zoom-Nikkor  
 18-105mm f/3.5-5.6G ED
fokuaren luzera:  21.0mm
flasha:  auto Ez zen erabili
artxiboaren tamaina: 4.7 MB
artxibo-mota:  JPEG
irudiaren altuera:  4288
irudiaren zabalera:  2848
data eta ordua:  2012:12:03 10:31:14

3 maila

lehen maila
Marmolezko estatua; emakume bat, biluzik, itsas maskor baten gainean zutik

Bigarren maila 
Carrara-ko (Italia) lucio Carusi-k 2005ean egindako estatua, «Venus» izenekoa, 
bertako marmolarekin egina. 

interpretazioa
Sandro Botticelli margolari italiarrak «Venusen jaiotza» izeneko margolan bat 
egin zuen 1486an –gaur egun, Florentzian dago, Uffizi galerian–; estatua hau 
margolan haren 3 dimentsiotako eraldaketa bat da. Carusiren Venusa askoz li-
rainagoa da Botticellirena baino, emakumeen edertasunari buruzko ikuspegiak 
aldatu egin direlako. 

5.6 artelan baten deskribapen ezberdinak

Artelanen deskribapenak oso ezberdinak izan daitezke elkarren 
artean; ezberdintasun horiek bereziki nabarmenak izango dira 
gailuek egindako deskribapenak –kamera digitalek egindakoak, 
adib.– eta jendeak egindako deskribapenak alderatzen baditu-
gu. Bestalde, jendeak egindako deskribapenen artean ere badi-
ra aldeak, sortzailearen trebeziaren arabera, eta kontuan hartu-
ta, orobat, zer neurritan baliatu duen interpretazio subjektiboa 
deskribapena egiteko orduan.

(Argazkia: R. Glushko. Estatua «Venus» deitzen da; Lucio Ca-
rusik egin zuen, zeina Carrara-koa baitzen (Italia). Gaur egun, 
bilduma pribatu batean dago).
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5.4.2 irudiak deSkriBaTzea

Kamera digitalek –mugikorretakoek barne– milioika argazki 
egiten dituzte egunean, baina argazki horiei buruz ez da des-
kribapen asko egiten –museo eta galerietako irudien kasuan 
ez bezala–, gailuak berak egindakoaz aparte. Dena den, ar-
gazkietako batzuek deskribapen mugatuak jasotzen dituzte 
Facebook, Instagram, Flickr, Picasa, Deviantart edo antzekoe-
tan, non jendeak bere argazkiak partekatzen baititu; irudie-
tarako aplikazio profesionaletan ere jasotzen dute deskriba-
penen bat –light Room aplikazioan, kasu–. Webgune horiek 
guztiek erraztasun batzuk eskaintzen dizkiete erabiltzaileei 
hartara irudiei etiketak eslei diezazkieten edo taldetan antola 
ditzaketen izenburuekin. 

Era askotako hurbilketa konputazionalak erabili dira irudiak 
deskribatzeko edo sailkatzeko. Hurbilketa batek, esaterako, 
irudiaren sinadura bisuala erauzten du behe-mailako ezauga-
rriak kontuan hartuz –kolorea, forma, testua eta argitasuna–; 
ondoren, horien bitartez identifikatzen dira eremu eta objek-
tu esanguratsuak. Irudien arteko antzekotasunak konputatzen 
dira, eta, horien bidez, antzeko kolore-, objektu- eta inguru
-motak dituzten irudien kategoriak sortzen; horrela, erraza-
goa suertatzen da argazkien kopiak edo aldatutako argazkiak 
aurkitzea. 

Ordenagailuek objektu edo pertsona zehatzak identifika di-
tzaten argazkietan, beharrezkoa da, noski, ordenagailuak ho-
rretarako prestatzea jada identifikatuta dauden argazkiekin. 
2005ean, luis van ahn-ek modu adimentsu bat diseinatu 
zuen etiketatutako irudien kopuru handiak biltzeko: Interne-
ten oinarritutako jolas bat sortu zuen, ESP izenekoa, zeinak 
bi pertsona elkartzen baitzituen ausaz, etiketak proposatu 
zitzaten irudi batentzat. ageriko hautuak kendu egin ziren: 
irudi batean txori bat agertzen bazen zeru urdinean hegan, 
hitz onargarrien artetik aurrez ezabatuko zituzten «txori» eta 
«zeru» hitzak; hala, erabiltzaileek «hegan» edo «oskarbi» gi-
sako hitzak proposatzen zituzten. Van ahnek asmatu zuen, 
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halaber, reCaPtCHa deritzon teknika: digitalizatzeko bidean 
dauden liburu zaharren argazkiak erakusten ditu; horrela, di-
gitalizazioaren zehaztasuna hobetzen da, eta, aldi berean, 
egiaztatzen da webgunea erabiltzen ari dena pertsona bat 
dela eta ez programa robot bat. 

Nolanahi ere, baldin eta testu-deskribapen laburrak eta ar-
gazkien behe-mailako ezaugarriak badira irudi bat bereizten 
erakusteko dauzkagun ezaugarri bakarrak, oso zaila izango 
da antzekoak diruditen objektuak bereiztea, adibidez, otso 
zuriak eta samoiedo txakurrak bereiztea –otsoaren tankera 
duten txakur zuriak–, izan ere, eragin handia izango baitu 
objektuen posizioak, orientazioak edo argiztapenak, nahiz 
eta, osterantzean, aldagai horiek munta txikikoak izan. ara-
zo hori konpontzeko, sare neural sakonak erabil daitezke: 
horien arabera, irudien behe-mailako ezaugarriak uztartu 
egin daitezke goi-mailako ezaugarrien geruza askorekin: 
ertzek, adibidez, motiboak eta patroiak osatzen dituzte; 
patroiek, berriz, zatiak edo objektu ezagunak, eta zatiek, 
azkenik, objektuen osotasuna osatzen dute. Konposizio hie-
rarkiko horren bidez, behe-mailako aldaerek ez dute era-
ginik maila goreneko errepresentazioetan, beste ikuspegi 
batzuetan ez bezala. 

2012an, milioika irudi biltzen zituen datu-sorta bat hartu zu-
ten, zeinean milaka objektu-kategoria ezberdin baitzeuden, 
eta ikaskuntza sakoneko teknikak aplikatu zituzten horien 
gainean: akats-ratioa erdira murriztu zen. aurrerakuntza 
miresgarri horren ondorioz, eta kontuan hartuz input-da-
tuetatik ezaugarri-geruzak eratortzen dituzten ikaskuntza 
sakoneko teknikak guztiz orokorrak direla, ikaskuntza sako-
na berehala aplikatu zitzaion beste eremu askori non dimen-
tsio handiko datuak biltzen baitira. Facebookek ikaskuntza 
sakona erabiltzen du argazkietan jendea identifikatzeko; 
Googlek, berriz, hizkera ezagutzeko eta hizkuntza itzultze-
ko; gainera, irudien eta bideoen goiburuak azkar sortzeko 
lanean ari da. Soinean eraman daitezkeen ordenagailuen 
kasuan, ikaskuntza sakona erabil dezakete informazio era-
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bilgarria gehitzeko jendeak munduari buruz duen ikuspe-
giari, errealitate areagotua sortuz denbora errealean. 

5.4.3 muSika deSkriBaTzea

Kantu bat deskribatzeari dagokionez, testu bat deskribatzea-
ren paretsua izan daiteke alderdi batzuetan: aipatuko dituzu 
kantariaren edo kantuaren idazlearen izena, kantuaren irau-
pena edo agertu zen diskoaren izena. Baina zer esan zeneza-
ke baldin eta kantuaren edukia bera deskribatu nahi bazenu? 
letra idatz zenezake, noski, baina musika bera deskribatzeko 
beste ikuspegi bat behar da. 

Musikaren deskribapenak berekin dakartza zenbait erronka, 
testuak edo irudiak deskribatzean sortzen direnak ez be-
zalakoak. Poemak eta margolanak gauza ukigaiak dira, az-
tertu eta behatu ditzakegunak; musika, berriz, aura baten 
modukoa da, fenomeno iheskor bat, zeina gauzatzen den 
unean bakarrik esperimentatu baitaiteke. Pieza eta graba-
keta musikalak ukigaiak dira, noski, margolanak eta poemak 
bezainbeste; hala ere, edukiontziak dira egiaz: esperientzia 
musikalaren potentziala gordetzen dute, ez musika bera. 
Musika pop garaikideari dagokionez, gehiena kantu forman 
emana da: testuak melodia batean kantatzen dira, harmonia 
instrumentalek lagunduta. Halako musika kategorizatu edo 
deskribatu nahi badugu haren eduki lirikoa deskribatuz, 
testuak deskribatzeko metodoetara jo dezakegu oraindik 
ere. Ostera, musika bera deskribatu nahi badugu, bestelako 
ikuspegi bati heldu behar diogu. 
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Multimedia arloan dabiltzan pertsona eta enpresa ugarik kan-
tuak deskribatzeko hainbat prozesu aztertu dituzte. tresna 
teknologikoei erreparatuta, zenbait aplikaziok, hala nola Sha-
zam-ek edo Midomi-k, musika-pusketatxo batetik abiatuta, 
audio hatz-marka bat era dezakete edukian oinarriturik. Audio 
hatz-markak musika-pieza baten deskribapen digitala ematen 

dj batek honela deskribatu  
eta antolatu du bere musika

Musikazaleek, beharbada, kantuen edo kantarien izenak era-
biliko dituzte musika deskribatzeko; antolatzeko, berriz, ge-
nero musikalak erabiliko dituzte, hala nola «pop», «rock» eta 
«klasikoa». Nolanahi ere, DJ profesional batek, beste ezauga-
rri batzuk nabarmenduko ditu, bereziki, minutu bakoitzeko 
aldi-kopurua. 
Argazki honetan oharretan ikusgai duzue «Kid Kameleon» 
DJ sonatuaren musika-bildumaren zati bat 
(http://kidkameleon.com/ ).
(Argazkia eta oharrak: Matt Earp. Baimenarekin erabilia).

Hona hemen nire bildumako hip-hop eta 
dancehall (jamaikarra) atala

«Hip-hop diskoak apalera  
itzultzen ditudanean,  
aurrealdean gertatzen dira; 
horren ondorioz, gutxiago 
erabiltzen ditudan diskoak 
atzealdean geratzen dira. 

«Gaur egun, jamaikar singleak 7” formatuan 
argitaratzen dira oraindik ere; bost saski 
dauzkat halakoekin beteta, besteak beste, 
bi hauek. mundu ideal batean, saskiak, 
modu zabalean bada ere, Bpmren arabera 
antolatuta leudeke (Bpm: aldiak minutuko, 
ingelesezko sigletan); horrek adierazten 
du, gutxi gorabehera, zein den musikaren 
abiadura. Horren bidez, dJak badaki zer 
disko nahastu behar dituen. 
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du: ordenagailu batek hori hartu eta interpretatu dezake, edo 
liburutegi bateko beste deskribapen digital batzuekin alderatu. 

Musikaren streaming-zerbitzuek, itxuraz behintzat, musika
-sailkapenaren eta -deskribapenaren gailurra islatzen dute. 
Pandora aplikazioan, esaterako, badira musikologo adituak, 
zeinak arduratzen baitira musika entzuteaz eta, ondoren, ge-
neroak eta material musikalak kategorizatzeaz, goi-mailako 
hiztegi kontrolatu musikala erabiliz. Hala, algoritmo bat sortu 
dute, «Music Genome» (Genoma Musikala) izenekoa: algorit-
mo hori gai da entzule baten zaletasunak definitzen ikasteko, 
hark erabilitako etiketa musikaletan oinarrituz, eta gai da, oro-
bat, informazio hori erabiliz antzeko musika gomendatzeko. 

Baina musikariak mendetan jardun dira musika deskribatzeko 
moduez hausnartzen, eta Genoma Musikalak konplexutasun 
itzela duen arren, horren jatorrian dauden metodoak, musi-
ka «paper eta boligrafoz» deskribatzeko modu zaharrak, as-
koz sofistikatuagoak dira. Esan liteke ezen etnomusikologiak 
(zabal esanda, mundu-mailako musika-praktikak aztertzen di-
tuen arloa, beren testuinguru sozialak aintzat hartuz) aurre-
rakuntza handiagoak egin dituela musika-baliabideen deskri-
bapen osoak sortzeko bidean, musikologiako beste edozein 
adarrek baino. XIX. mendearen amaieratik aurrera, etnomusi-
kologoek notaziorako metodo konplexuak eta taxonomia es-
tilistiko aberatsak eratu dituzte hala mendebaldeko nola men-
debaldetik kanpoko musikak atzitzeko eta kategorizatzeko. 

Ñabarduren mailara etorrita, musikariek modu berritzaileak 
topatzen dituzte, etengabe, musika kategorizatu, deskriba-
tu eta aztertzeko; gainera, ez dute hori egiten soilik neurri 
handiko genero musikaletan, baizik eta notekin berekin ere. 
«Kid Kameleon» DJ profesionalaren album-bilduma erakus-
ten zuen argazkian, ikus dezakegu albumak antolatzeko iriz-
pide bakarra ez dela genero musikala, ezpada minutu bakoi-
tzeko aldien (beat) kopurua (BPM, ingelesezko sigletan). Kid 
Kameleonentzat, album horiek baliabideak dira: musika sor-
tzeko erabiltzen ditu, eta BPMren arabera antolatzen baditu, 
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emanaldi batean musikaren jarioari eusteko behar duen ma-
terial musikala topa dezake zehatz-mehatz. Horrenbestez, 
bere sailkapen-sistema taxonomia bat da, zeina generoaren 
pintzelada zabaletatik abiatu eta noten eta erritmoen anto-
laketa xehera iristen baita. argazki hori ez da album-bilduma 
baten irudi hutsa: artista baten sormen-prozesua islatzen du 
modu bisualean. 

5.4.4. Bideoa deSkriBaTzea

Bideoen eremuan ere, lan eskerga egiten ari dira baliabide
-deskribapen eraginkorragoak sortzeko. Bideoa analizatzeko 
tekniken bitartez, bideo bat zati daiteke klip laburragoetan: 
horiek deskribatzeko, kolorea, mugimenduaren norabidea, 
objektuen neurria eta halako ezaugarriak erabiltzen dira. Bi-
deotan gertakari ezohikoak edo jendearen aurpegiak identi-
fikatzeak ageriko erabilerak ditu segurtasunean eta zaintzan. 
Gaur egun bideo baten edukiari buruzko xehetasun zehatzak 
identifikatu nahi badira, gizakien jarduna oso premiazkoa da 
horretarako; hala ere, gerta liteke irudietako sinaduraren pare-
ko algoritmoak gailentzea etorkizunean, zeinek bideoetan eta 
telebistan iragarkiak modu automatikoan kokatzea ahalbide-
tuko bailukete.

5.5 BoSGarren aTaleko Gakoak 

-  Informazioa lortzeko prozesuaren ezaugarria da erabiltzai-
leen premien deskribapenak konparatzea premia hori ase 
dezaketen baliabideen deskribapenekin. Baliabideen ezau-
garrien deskribapenen araberakoak izango dira konparake-
ta-algoritmoak eta deskribapenen garrantzia edo antzeko-
tasuna zehazteko modua. 

(Ikus 5.2.1 Izendatzea (eta, edo, vs) deskribatzea). 
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- Baliabide-deskribapenetako terminoei hainbat modutara 
esaten zaie, testuinguruaren arabera: hitz gakoak, indize
-terminoak, ezaugarriak, ezaugarrien balioak, elementuak, 
datu-elementuak, datu-balioak, «hiztegia» edo etiketak. 

 (Ikus 5.2.2 «Deskribapena» termino inklusibo gisa)

- Bibliotekonomian, deskribapen bibliografikoari dagokionez, 
deskriptore esaten zaio tentu handiz diseinatutako hizkun-
tza bateko terminoetako bati, zeina baliabide bati eslei-
tu ahal baitzaio, haren tasunak, ezaugarriak edo esanahiak 
izendatzeko, baita beste baliabideekin dituen harremanak 
izendatzeko ere.

 (Ikus 5.2.2 «Deskribapena» termino inklusibo gisa)

- Informazio-baliabide baten deskribapen bibliografikoa, nor-
malean, formatu estandar batean gauzatzen den erregistro 
egituratua da, eta baliabide jakin bat deskribatzen du. 

 (Ikus 5.2.2.1 Deskribapen bibliografikoak)

- Metadatuak dira edozein erako informazio-baliabide baten 
deskribapen egituratua; hortaz, deskribapen bibliografiko 
baten super-sorta bat dira.

 (5.2.2.2 Metadatuak)

- Datu-baseen eskema erlazional bat diseinatzen da baliabide
-deskribapenak mugatzeko, hartara ezaugarri-balioen biko-
teen sorta guztiz erregular eta sinpleak sor ditzan. 

 (5.2.2.2 Metadatuak)
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- Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF) lengoaia bat da; 
horren bidez, baieztapenak egin daitezke, ordenagailuz pro-
zesatzeko modukoak, web baliabideei buruz; Web Semanti-
koaren ikuspegiaren oinarria da. 

 (Ikus 5.2.2.4 Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF))

- agregazio bat da informazio-objektuen multzo bat, zeinak, ba-
tera hartuz gero, beste informazio-objektu bat osatzen baitu.

 (Ikus 5.2.2.4 Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF))

- Ikuspegi historiko nagusian, baliabide-deskribapenak baiez-
tapenen paketeak dira; beste ikuspegi batean, ordea, balia-
bide bakoitzari buruzko deskribapen edo baieztapen indibi-
duala azpimarratzen da. 

 (Ikus 5.2.3 Baliabideak Deskribatzeko Markoak)  

- Deskribapenetarako hiztegia diseinatzeko orduan, deskri-
bapenen erabiltzaileari erreparatu behar zaio. Svenoniusek 
bost printzipio proposatzen ditu deskribapenen hiztegirako: 
erabiltzaileen komenientzia, errepresentazioa, nahikotasuna 
eta premia, estandarizazioa eta integrazioa. 

 (Ikus 5.3 Baliabideak deskribatzeko prozesua) 

- Baliabideak deskribatzeko prozesuan zazpi urrats daude, in-
terdependienteak eta iteratiboak: helmena, jomuga eta hel-
burua zehaztea; baliabidearen ezaugarriak identifikatzea; 
deskribapenari dagokion hiztegia diseinatzea; deskribape-
naren forma eta inplementazioa diseinatzea; eta deskriba-
penak sortu eta ebaluatzea

 (Ikus 5.3 Baliabideak deskribatzeko prozesua eta 5.3 ma-
rrazkia, Baliabideak deskribatzeko prozesua)
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- Baliabide-deskribapenen bilduma bat puskaz erabilgarria-
goa da baldin eta baliabide guztiak deskribatzeko orduan 
elementu edo termino komunak erabiltzen badira, baliabide 
guztiei aplika dakizkiekenak.

 (Ikus 5.3.1.2 Abstrakzioa baliabideen deskribapenean) 

- XMl eskemak maiz erabiltzen dira baliabideen kasuetan 
atzitzen dituzten web formak definitzeko; orobat erabiltzen 
dira interfazeak deskribatzeko web zerbitzuei eta bestelako 
baliabide konputazional batzuei. 

 (Ikus 5.3.1.2 Abstrakzioa baliabideen deskribapenean) 

- Baliabideak deskribatzeko ataza estandarizatzen denean, 
lana hainbat deskribatzaileren artean bana daiteke, eta ho-
rren emaitzak elkarbanatu egiten dira gero. Estandariza-
zioaren printzipioa izan da, mende batez, deskribapen bi-
bliografiko zentralizatuaren oinarria. 

 (Ikus 5.3.1.3 Helmena, eskala eta baliabideen deskribapena) 

- Baliabideen deskribapenek lagun dezakete baliabideak des-
kubritzen, horien gaitasunak eta bateragarritasuna zehaz-
ten, horiek egiaztatzen eta jendeak dien estimazioaren ba-
lioa adierazten. 

 (Ikus 5.3.2.1 Baliabideak deskribatzea hautaketa ahalbidetzeko) 

- Erregistro Bibliografikoetarako Baldintza Funtzionalen 
(FRBR, ingelesezko sigletan) baitan, lau jarduera zehazten 
dira: baliabideak aurkitzea, Identifikatzea, Hautatzea eta 
Berreskuratzea

 (Ikus 5.3.2.3 Baliabideak deskribatzea elkarreragina ahalbi-
detzeko) 
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- Deskribapenaren egiturak, semantikak eta formatuak zen-
bateko aberastasuna izan, horren araberakoa izango dira 
baliabide digitalekin egin daitezkeen elkarreragin-jardueren 
aniztasuna eta funtzioak. 

 (Ikus 5.3.2.3 Baliabideak deskribatzea elkarreraginak ahalbi-
detzeko)

- Zentzugintza, gizakiok munduari zentzua emateko egiten 
dugun jarduera funtsezkoa, da antolaketaren oinarria. Zen-
tzugintzaren barnean biltzen da antolaketa-jardueren sail 
osoa, oso informalak eta pertsonalak direnetatik hasi eta 
prozesu zientifiko sistematikoetara. 

 (Ikus 5.3.2.5 Baliabideak deskribatzea zentzugintzarako eta 
zientziarako)

- Edozein baliabideren kasuan, premiazkoa izan daiteke hain-
bat deskribapen egitea, baliabidearen ezaugarriei lotuak de-
nak, kontuan hartuta zer elkarreragin ahalbidetu behar du-
ten eta zer testuingurutan gertatuko diren.

 (Ikus 5.3.3 Ezaugarriak identifikatzea) 

 Baliabide-deskribapenak ulertzeko eta alderatzeko, badira 
bi dimentsio garrantzitsu: ea ezaugarriak modu intrintse-
koan edo estrintsekoan loturik dauden baliabideekin eta ea 
ezaugarriak estatikoak edo dinamikoak diren.

 (Ikus 5.3.3 Ezaugarriak identifikatzea) 

- Ordenagailuen teknologian eta datuen zientzian berriki egin 
diren aurrerakuntzak tarteko, posible da baliabideen ezau-
garri «sorrak» sortzea edo deskribatzea: hala esaten zaie ez 
direlako behatzen, inferitzen baizik. 
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 (Ikus taula gehigarria: Ezaugarri sorren sorrera eta Netflixen 
gomendioak) 

- Hiztegi kontrolatua esaten zaio deskribapen-terminoen sor-
ta finko edo itxi bati, eremu bati dagokiona eta definizio 
zehatzak erabiltzen dituena, normalean eremu horretako 
jendeak erabiliko lukeen hiztegiaren ordez baliatzen dena. 
Hiztegi kontrolatuak murriztu egiten ditu sinonimia eta ho-
monimia. 

- Baliabide konputazionalen bidez zein profesional, autore 
edo erabiltzaileek sortuak izan, baliabideen deskribapenek 
badituzte beren alde onak eta mugak; horren ondorioz, kon-
pentsazioak sortu behar dira.

 (Ikus 5.3.6 Baliabide-deskribapenak sortzea) 

- Baliabideen deskribapenak ebaluatzeko erabiltzen diren iriz-
pideen artean, hiru hauek dira ohikoenak: zehaztasuna, oso-
tasuna eta batasuna. Irizpide ohikoak dira, halaber, puntual-
tasuna, inter-operazionaltasuna eta erabilgarritasuna.

 (5.3.7 Baliabide-deskribapenak ebaluatzea) 

- Metodo konputazionalak gai dira irudiak deskribatu eta sail-
katzeko, soinuak eta musika identifikatu eta sailkatzeko, eta 
bideotan gertatzen diren gertakari bitxiak atzemateko. 

 (Ikus 5.4 Baliabide ez-testualak deskribatzea)
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6.1 sarrera

Familia zera dela pentsatzen dugu: elkarri lotutako pertsonen 
bilduma bat, arbasoak edo bizitokia elkarbanatzen dutene-
na, adibidez. Simpson familian, badago Homer izeneko gizon 
bat eta Marge izeneko emakume bat; ezkonduta daude, eta 
hiru seme-alaba dauzkate: Bart izeneko mutikoa eta bi neska-
to, lisa eta Maggie. Familia magiko horrek hainbat hizkuntza 
menderatzen ditu, baina, gehien-gehienetan, tokiko telebista
-katearen hizkuntza erabiltzen dute. Ingelesez mintzatzen den 
Simpson familian, mutikoak, bere gurasoez mintzatzean, his 
father and mother aipatuko ditu, eta senideez aritzean, berriz, 
my sisters esango du. Gaztelaniaz hitz egiten duen Simpson 
familiaren kasuan, ordea, mutikoak su padre y su madre aipa-
tuko ditu, eta ahizpez jardutean, berriz, sus hermanas. Simp-
son familia txinatarrean, ostera, ahizpek, elkarri erreferentzia 
egiteko, bakoitzaren adina hartuko dute aintzat: lisa, helduena 
baita, jiě jie izango da, eta Maggie, gazteena denez, mèi mei. 

Senidetza-harremanak mundu osoan existitzen dira, eta 
ikerketa mordoxka batean landu izan dira; gainera, ahaide-
tasun-harremanen izenak eta esanahia, hala nola «honen 
gurasoa da» edo «honen neba edo arreba da», ezagunak zaiz-
kigunez, senidetasuna abiapuntu ona da antolaketa-sisteme-
tako harremanak ulertzeko. antolaketa-sistemetan, baliabi-
deen artean dauden harremanak erabil daitezke, edo, bestela, 
harreman berriak sortu, baliabideei antolaketa-printzipioak 
ezarriz. Baliabide digitalak zein baliabide-deskribapen digita-
lak antolatzeko sistemetan bereziki, probablea da harreman 
esplizituetan oinarritzea, baliabideekiko elkarreragin-jardue-
rak ahalbidetzeko xedez. 
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simpsontarren zuhaitz genealogikoa

Simpson familia famatua denez mundu osoan, haien 
zuhaitz genealogikoa maiz erabiltzen da hizkuntza-ikas-
leei senidetza-harremanak irakasteko. 

- Gaztelania ikasteko webgune bat 
- Frantsesa ikasteko webgune bat 
- alemana ikasteko webgune bat

Data and Reality liburu klasikoan, William Kent egileak esaten 
du harremanak zera direla: hainbat gauzaren arteko elkarketa 
bat, elkarketa horrek esanahi jakin bat duelarik. «Elkartutako 
gauzak», edo harremanaren osagaiak, ahaidetasun-harrema-
nak dituzten pertsonak dira, baina, maila orokorrago batetik 
erreparatuta, edozein baliabide-mota izan liteke (4. kapitu-
lua), baliabide bat beste batekin lotzen dugunean. Baliabide 
bat deskribatzen dugunean (5. kapitulua), hauek izaten dira 
harremanaren osagaiak: baliabide primarioa eta deskriba-
pen-baliabidea. Elkarrekin doazen harreman-sortak zehazten 
baldin baditugu, horrek esan nahi du harreman komun horiek 
erabiltzen ari garela baliabide-motak edo -klaseak zehazteko, 
zeinei, modu orokorrago batean, kategoria deitzen baitzaie (7. 
kapitulua). Baliabide-mota bat sakonago deskribatu nahi ba-
dugu, edo bi baliabide-mota nola elkartzen diren adierazi nahi 
badugu, horiekiko elkarreragin-jarduerak errazteko xedez, ba-
liabide-motak erabil ditzakegu harremanen osagai gisa.

Harremanen definizio osoago batekin hasiko gara, eta, gero, 
harremanak aztertzeko bost ikuspuntu aurkeztuko ditugu: se-
mantikoa, lexikoa, estrukturala, arkitektonikoa eta inplemen-
tazioari dagokiona. Ondoren, ikuspuntu bakoitza aztertuko 
dugu, zer gai nabarmentzen duten aurkeztu, eta orobat aipa-
tuko dugu zer hiztegi bereizi erabili behar den ikuspuntu ho-
rietako bakoitzetik harremanak deskribatzeko eta aztertzeko. 
Ikuspegi eta hiztegi horiek erabiliko ditugu antolaketa-siste-
metako harreman-mota garrantzitsuenak analizatzeko. 

https://www.letslearnspanish.co.uk/course-37/level-1-lesson-6-last-known-picture/
https://frenchroseleaf.files.wordpress.com/2014/02/familytree.jpg
https://languagesareeasy.files.wordpress.com/2013/04/stammbaum_homer1.png
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6.2 Harremanak deskribatzea:

Laburpena

Harremanen kontzeptua guztiz funtsezkoa da gizakion gi-
zarteetan, zentzu informalean zein formalean. Gizakiak lo-
turik daude, ezin askatzeko moduan, beren arbasoen belau-
naldiekin, eta, kasu gehienetan, beste sare batzuk ere izaten 
dituzte: adiskideak, lankideak eta bestelako ezagunak, zeine-
kin hainbat eratako loturak baitituzte. Sarritan entzuten du-
gunez, «kontaktuak» ezinbestekoak dira informazioa, dirua, 
lanpostuak edo botere politikoa erdiesteko, horregatik, beste 
pertsona batzuekin «sarea egiten» ahalegintzen gara, harre-
manak eraikitzeko eta gauza horiek guztiak lortzeko modua 
zabaltzeko. Informazio-sistemetan, baliabideen arteko harre-
manek hezurmamitzen dute antolaketa bat, zeinak ahalbide-
tzen baitu baliabideak bilatzea, aukeratzea, berreskuratzea 
eta bestelako elkarreragin-jarduera batzuk gauzatzea. 

antolaketa-sistema gehienen oinarrian, harremanak daude; ho-
rien bidez, sistemak zenbait berariazko xede ase ditzake ba-
liabideekin, banaka zein bilduma osoarekin. Informazio-balia-
bideei dagokionez, ohiko baliabideak izaten dira web orriak, 
aldizkarietako artikuluak, liburuak, datu-sortak, metadatuen 
erregistroak eta XMl dokumentuak, besteak beste. Informa-
zioaren arloan, badira harreman garrantzitsu batzuk, baliabi-
deak aurkitzeko, identifikatzeko eta aukeratzeko helburuak 
errazten dituztenak, esaterako, «honen autorea da», «honek ar-
gitaratu du», «argitalpen-data hau dauka», «honetatik eratorria 
da», «hitz gakoa biltzen du», «honekin lotuta dago» eta abar. 

Harremanei buruz dihardugunean, biak aipatzen ditugu: bate-
tik, zer baliabide elkartzen diren; bestetik, elkarketaren arra-
zoia izendatzen edo adierazten dugu. Harremana duten ba-
liabideak aipatzea ez da aski, izan ere, baliabideek hainbat 
harreman izan baititzateke: baliteke pertsona bat aldi berean 
izatea zure anaia, zure nagusia eta zure maizterra. Gainera, sa-
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kapitulu honetan barna ibiltzeko

Kapitulu honetan, harremanak aztertuko ditugu hainbat 
ikuspuntutatik: 

IkuspegI semantIkoa 

Ikuspegi semantikoa da oinarrizkoena: baliabideen elkar-
ketaren esanahia ezaugarritzen du (ikus 6.3 atala).

IkuspegI lexIkoa

Ikuspegi lexikoak honako gai honi erreparatzen dio: nola 
adierazten den harreman baten deskribapen kontzeptua-
la, hizkuntza zehatz bateko hitzak erabiliz (ikus 6.4 atala)

IkuspegI estRuktuRala 

Ikuspegi estrukturalak aztertzen ditu baliabideen artean 
benetan izaten diren elkarketa-, antolaketa-, gertutasun- 
edo lotura-patroiak (ikus 6.5 atala). 

IkuspegI aRkItektonIkoa 

Ikuspegi arkitektonikoak azpimarra jartzen die harreman 
bateko osagaien kopuruari eta abstrakzio-mailari, zeinak, 
batera hartuta, harremanaren konplexutasunaren ezau-
garri baitira (ikus 6.6 atala).

InplementazIoaRen IkuspegIa 
Inplementazioaren ikuspegiak zera aztertzen du: nola in-
plementatzen diren harremanak idazkera eta sintaxi jakin 
batean, eta zer modutan antolatzen eta gordetzen diren 
harremanak ingurune teknologikoetan (ikus 6.7 atala). 

rritan, garrantzitsua da zer norabide edo ordenatan aipatzen 
diren harremaneko kideak: zure nagusiak soldata bat ordain-
tzen dizu, eta ez alderantziz. Kentek azpimarratzen duenez, 
harreman bat deskribatzen dugunean, esaldiak erabiltzen di-
tugu, hala nola «honen nagusia da», baldin eta gure hizkun-
tzan ez badago harremanaren esanahia islatzen duen hitz bat. 
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6.3 ikuspegi semantikoa 

Baliabideen arteko harremanak deskribatzeko, harreman horiek 
zer esan nahi duten ulertu behar dugu. Ikuspegi semantiko hau 
dugu harremanen funtsa, azaltzen baitu zergatik duten harre-
mana baliabideek beren artean; horretarako, zuzenean baliabi-
deak hautemanez lortu ezin daitekeen informazioan oinarritzen 
da. Hel diezaiogun berriro Simpson familiaren adibideari: esan 
dugunez, Homer eta Marge ezkonduta daude, baina, horrez 
gainera, Bart, lisa eta Maggieren guraso izateak lotzen ditu: 
bada, harreman horiek ezin dira zuzenean hauteman. alegia, 
«Homer ezkonduta dago Margerekin» adierazpen semantiko 
bat da; «Homer zutik dago Margeren alboan», ordea, ez. 

Harreman semantikoak, normalki, predikatu baten bidez adie-
razten dira, zeinak argumentu bat edo gehiago baititu. pre-
dikatua aditz-sintagmaren eredu bat da, objektuen ezauga-
rriak edo objektuen arteko harremana zehazteko balio duena. 
Harreman askotan, predikatua ekintza edo elkarketa bat da, 
mota-jakin bateko hainbat parte-hartzaile biltzen dituena; ar-
gumentuek, aldiz, parte-hartzaileen rolak zehazten dituzte. 

Homer eta Marge Simpsonen artean zer harreman dagoen adieraz-
teko, predikatu eta argumentuen sintaxia erabil dezakegu, honela: 

Honekin-ezkonduta-dago (Homer simpson, marge simpson)

argumentuen sekuentzia, mota eta rola ezinbesteko osagaiak 
dira harremanen adierazpenean. Baldin eta bi argumentu har-
tzen dituzten predikatuak subjektua-predikatua-objektua sin-
taxiaren bidez adierazten badira –sarritan, hirukote esaten 
zaio egitura horri, hiru zati dituelako–, sekuentzia eta rola be-
rariaz bereizten dira. Hona adibide bat: 

Homer simpson honekin-ezkonduta-dago marge simpson

Hala ere, oraindik ez dugu zehaztu zer esan nahi duen “hone-
kin-ezkonduta-dago” erlazioak. Jendeak demostratu dezake  
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ulertzen duela “honekin-ezkonduta-dago”ren Homerren eta 
Margeren arteko harremanaren adierazpen alternatiboak eta 
semantikoki baliokideak hauek izan daitezkeela:

Homer simpson honekin-ezkonduta-dago  marge simpson

Homer simpson honen-senarra-da marge simpson

marge simpson honekin-ezkonduta-dago Homer simpson

marge simpson honen-emaztea-da Homer simpson

Urrats bat harago joanda, esan genezake jendeak baduela eza-
gutza linguistiko eta semantiko bat, «ezkonduta», «senarra», 
«emaztea» eta beste hitz batzuen errepresentazioak lotzen di-
tuena, eta horregatik ulertzen duela zer-nolako baliokidetasu-
na dagoen hor goiko adierazpenen artean. Jakintza hori, ordea, 
ezin da ikusi orain arte aipatu diren harremanen adierazpidee-
tan; izan ere, orain arte, harreman espezifikoak baizik ez baitira 
aipatu, norbanakoei buruzkoak, eta ez, ordea, baliabide-klaseen 
edo kontzeptuen arteko harreman abstraktuak. Orain arte, ara-
zo zehatz honi erreparatu diogu: zer esan nahi duen adierazpen 
bat ulertzeak, adierazpena ulertzen ari den pertsonaren gogoan. 

Zorrotzagoak izanik, adierazpen horietan erabiltzen diren hi-
tzak azaldu ditzakegu, hartara, «munduan» ere egon daitezen, 
eta ez soilik adierazpenak ulertzen ari den pertsonaren «go-
goan». Hiru baliabide-motaren definizioak idatz ditzakegu: 

-  Ezkontza konbentzional edo tradizionala bizi osorako elkar-
keta bat da, senar-emazteek beren borondatez onartua, le-
gez baietsia eta, sarritan, zeremonia erlijioso baten onarpe-
na jasotzen duena. 

-  Senarra bizi osorako kide gizona da, bere emaztearekiko ha-
rremanean. 

-  Emaztea bizi osorako kide emakumea da, bere senarrareki-
ko harremanean. 

Era horretako definizioei esker, pertsona batek ikasi egin de-
zake, eta Homer eta Marge biltzen dituen harremanaren adie-
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razpenen zentzuari igarri. Nolanahi ere, definizio horien nola-
kotasunak ez du ahalbidetzen pertsona batek guztiz ulertzea 
Homer eta Margeri buruzko adierazpenak, izan ere, definizio 
horietan emantzat jotzen baitira zenbait termino, azaldu gabe 
(legez onetsia, bizi osorako etab.), eta ez da adierazten zer ha-
rreman dagoen definizioko kontzeptuen artean. are gehiago, 
ordenagailu batek adierazpen horiek uler ditzan, hitzen eta 
esanahien artean dauden harremanak aurkeztu behar lirateke, 
ordenagailu bidez prozesatzeko eran, ondorioztapen eta ezau-
garri semantiko nabarmen guztiak argi eta zehatz aipatuz. 

6.3.1 Harreman semantikoen motak

atal honetan, sinonimotzat joko ditugu kontzeptu hauek: enti-
tate-mota, klasea, kontzeptua eta baliabide-mota. entitate-mo-
ta eta klasea termino ohikoak dira datu-ereduen sorreran eta 
datu-baseen diseinuan; kontzeptua, berriz, ohiko terminoa da 
eredu konputazional edo kognitiboen sorreran, eta, azkenik, 
baliabide-mota terminoa erabiltzen dugu antolaketa-sistemez 
mintzatzen garenean. Era berean, entitate-gertaera, kasu edo 
baliabide-kasu terminoak erabiltzen ditugu gauza bakar bat ai-
patu nahi dugunean, ezen ez gauzen klase edo mota bat. 

Harreman semantikoak sailkatzeari dagokionez, ez dago egiaz-
ko adostasunik; hala ere, hiru kategoria zabal hauek zentzukoak 
dira gure xedeetarako: 

InklusIo-haRRemana 

Entitate-mota batek bere barnean hartzen ditu eta osagaitzat 
ditu beste entitate-mota batzuk; predikatu hauen bidez adie-
razten da sarritan: «zera-da», «honen-mota-bat-da», «honen
-parte-da» edo «honetan-dago».

ezaugaRRItze-haRRemana 

Ezaugarrien balioak adieraztea edo ezaugarriei balioak esleitzea; 
predikatua, beraz, ezaugarriaren arabekoa izango da: «honen-auto-
rea-da», «honekin-ezkonduta-dago», «honen-manupekoa-da» etab. 
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Jabetza-haRRemana 

Baliabide baten gaineko jabetza edo kontrola adieraztea; sa-
rritan, «dauka» predikatuaren bidez adierazten da, esaterako, 
«matrikula-hau-dauka».

Horiek denak funtsezkoak dira antolaketa-sistemetan, bai ba-
liabideak deskribatzeko bai baliabideak antolatzeko ere, eta 
orobat dira beharrezkoak baliabideen eta baliabide-deskriba-
penen arteko harremanak deskribatzeko. 

6.3.1.1 inkLusioa 

Inklusio-harremanen baitan, hiru mota daude: klase-inklusioa, 
inklusio meronimikoa eta inklusio topologikoa. Guztiak erabili 
ohi dira antolaketa-sistemetan. 

Klase-inklusioa oinarrizkoa da, eta ondotxo ezagutzen dugu: 
«zera-da», «honen-mota-bat-da» edo «azpi-sorta» erako ha-
rremana dago bi entitate-motaren edo -klaseren artean. Bie-
tako bat espezifikoagoa da bestea baino, eta zehatzagoa 
dena orokorragoaren baitan biltzen da. 

Haragia zera-da Janaria

Elkarri lotuta dauden klase-inklusioko harremanen sorta batek 
hierarkia bat sortzen du, zeinari taxonomia esaten baitzaio maiz. 

Haragia zera-da Janaria

esnekia zera-da Janaria

zereala zera-da Janaria

berdura zera-da Janaria

behikia zera-da Haragia

txerrikia zera-da Haragia

oilaskoa zera-da Haragia

Xerra zera-da behikia

Haragi xehatua zera-da behikia

…
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taxonomien erretratu bisualen bidez errazago ikusten da klaseen 
hierarkia. Ikus 6.1 marrazkia: Janariaren taxonomia partziala.

taxonomietako maila bakoitzak goiko klasea zatitzen du, az-
pi-klaseak sortuz; ondoren, azpi-klase bakoitza zatitzen da, ha-
rik eta klase bakoitzeko kideen artean dauden ezberdintasunek 
garrantzirik ez duten arte, antolaketa-sistemak ahalbidetu behar 
dituen elkarreragin-jarduerei dagokienez. 7.3 atalean aztertuko 
dugu antolaketa-sistema hierarkikoen diseinua –«Kategoriak sor-
tzeko printzipioak»–. 

atal honetako adibide guztietan klaseen arteko harreman abs-
traktuak aipatu ditugu; aurreko atalean, berriz, adibide zehatzak 
erabili ditugu, jende espezifikoaren arteko harremanak adierazten 
zituztenak (Homer eta Margeren artekoak, hain zuzen). Homer 
eta Marge, izan ere, «jende ezkondua», «senarrak» eta «emaz-
teak» klaseetako kasuak dira. adierazten baldin badugu kasu jakin 
bat klase bateko kidea dela, kasu hori sailkatzen ari gara. sailkape-
na klase-inklusioari dagokion harreman bat da, baina kasu baten 
eta klase batean artean gauzatzen da, eta ez bi klaseren artean. 
(8. kapituluan sakonago aztertuko dugu Sailkapena). 

Homer simpson zera-da senarra
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Horra hor klase-hierarkiaren maila baxuena, zeinean Homer 
behe-behean kokatzen baita; Homer orobat da gizona, giza-
kia eta organismo biziduna (marrazki bizidunen lurraldean, 
behinik behin). Gogoan izan klase-inklusio bibliografikoaren 
hierarkia, 4.3.2 atalean aipatu genuena: item fisiko jakin bat, 
hala nola Macbethen zure kopia, azal bigunekoa eta orrial-
deak tolestuak dituena, orobat da formatu edo genero bateko 
agerraldi bat, eta adierazpen hori, hain justu ere, lan abstraktu 
baten adierazpen ugarietako bat da. 

kasua honen-parte-da klasea

Janariaren taxonomia partzial honetan, prestaturiko janaria-
ri eta haragiari dagozkion kategoriak bereizten dira; ondoren, 
haragiaren azpi-kategoria gisa bereizten dira oilaskoa, behikia 
eta txerrikia; azkenik, behikiaren azpi-kategoria gisa bereizten 
dira haragi xehatua eta xerra.

JaNaRIa taXOMINa PaRtZIala

prestaturiko janaria

oilaskoa

Haragia

behikia

...

txerrikia

Haragi xehatua 

Xeherra

...

Janaria

6.1. marrazkia: Janariaren taxonomia partziala
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Inklusio-harremanei dagokienez, zatia-osoa inklusioa edo in-
klusio meronimikoa aipatu behar dugu bigarrenik. Normalean, 
«honen-parte-da» adierazpidearen bidez edo antzeko predi-
katu-adierazmoldeen bidez adierazten da. Winston, Chaffin 
eta Herrmann ikertzaileek sei mota bereizi zituzten zatia-o-
soa harremanetan. Harreman-mota bakoitzaren esanahia zer-
txobait ezberdina da, faktore hauen arabera: ea zati bakoitza 
modu bereizian identifikatu daitekeen eta ea zati hori funtsez-
koa den osoa osatzeko. 

- atala-objektua harremanean, zatia atal bereizi bat da, zeina 
beste atal batzuekin batera antolatzen edo mihiztatzen bai-
ta, baliabide handiago bat sortzeko. 4.1.1.1 atalean, «Zatiak 
dituzten baliabideak» deritzonean, autoaren eta motorraren 
arteko harremana aipatu genuen atala-objektua harremana-
ren adibide gisa: 

motorra honen-parte-da autoa

Era horretako harremanetan, atalek ez dute zertan izan ob-
jektu fisiko bat; esate baterako, atala-objektua harreman bat 
da honako hau ere: «alemania honen parte da: Europar Ba-
tasuna». Garrantzitsuena zera da: atala bere horretan identi-
fikatu daitekeela entitate integral bat den heinean, eta atalak 
nolabaiteko antolaketa-eredu edo egitura baten bidez elkar-
tzen direla osotasun bat sortzeko. Zati guztiek, bateraturik, 
konposizio bat osatzen dute, osotasun bat. autoak ez badu 
motorrik, ez da ibiliko. 

- kidea-bilduma deritzon harremana, «kidetza»ri dagokiona, 
ahulagoa da atala-objektua harremana baino, izan ere, ki-
deak ez baitu zeregin edo funtzio espezifikorik osotasunari 
dagokionez. 

Liburua honen-parte-da Liburutegia
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Bildumako kideak modu bereizian existitzen dira, ez daude 
osotasunaren mende; osotasunak existitzeari uzten badio ere, 
baliabideek bere horretan iraungo dute. 

- puska-masa harremanean, zati guztiak dira elkarren antze-
koak eta osotasunaren antzekoak; aurreko bi harremanetan, 
ordea, ez zen hala, motorrak ez baitira gurpilak edo autoak 
bezalakoak, ez eta liburuak ere binilo-diskoak edo liburute-
giak bezalakoak. 

koskorra honen-parte-da ogi-barra

- materia-objektua harremana, gehientsuenetan, «honekin-e-
gina-dago» predikatuaren bidez adierazten da; ez da osa-
gai-objektu harremanen modukoa, zeren materia ezin baita 
objektutik bereizi haren identitatea aldatu gabe. Materia ez 
da atal bereizi bat, objektua sortzeko erabili dena; objektua 
sortu ondoren, haren osagai bihurtzen da. 

ardoa honekin-egina-dago alkohola

- tokia-eremua harremanak, hain zuzen ere, eremuen eta ho-
rien baitako toki edo kokapen zehatzen artean sortzen dira. 
Bildumetako kideek bezalaxe, tokiek ez diote ekarpen zeha-
tzik egiten osotasunari. 

everglades parke nazionala honen parte da Florida

- ezaugarria-jarduera deritzon harreman-motan, osagaiak 
zera dira, etapak, faseak edo azpi-jarduerak, denboran ger-
tatzen direnak. Harreman-mota honek badu antzik atala-ob-
jektua harremanarekin: osotasunaren atalak egitura edo ere-
du baten bidez antolatzen dira. 

Luzapena honen-parte-da Futbol-partida
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Storeyk, bere aldetik, zatia-osotasuna harremanen zazpiga-
rren mota bat proposatu zuen, Fasea-Jarduera deritzona. 

- Fasea-Jarduerak badu antzik ezaugarria-jarduera deritzon 
harremanarekin; edonola ere, faseek, bere horretan, ez dute 
zentzurik jarduera gisa, jardueraren osotasunak emandako 
testuingururik gabe. 

ordaintzea honen-parte-da erosketak egitea

Hel diezaiogun inklusio-harremanen hirugarren motari: Inklu-
sio topologikoa, lokatiboa eta Denborazkoa, zeinak adieraz-
ten baitu zer inklusio-harreman duten edukiontziek, eremuek 
eta denbora-tarteek horren barruan edo inguruan daudeneki-
ko. Gehienetan, «honetan-da» edo «honetan-dago» harrema-
naren bidez adierazten da. Hala ere, osotasunak biltzen edo 
inguratzen duen entitatea ez da osotasunaren beraren zati 
bat; hortaz, hau ez da zatia-osotasuna harreman bat. 

Vatikanoahonetan-dago italia

bilerahonetan-da arratsaldea

6.3.1.2 ezaugarritzea

Inklusioari dagozkion adierazpenek baliabideen arteko harre-
manak adierazten dituzte; ezaugarritze-harremanetan, berriz, 
balioak adierazten dira edo esleitzen zaizkie baliabide jakin 
baten ezaugarriei. 5. kapituluan, «ezaugarri» terminoa erabili 
genuen «baliabide-deskribapenen atal zatiezin bat» deskriba-
tzeko, eta «propietate» terminoaren sinonimotzat jo genuen. 
Oraingoan, ordea, zehatzago jardun behar dugu, eta tentu 
handiz bereizi behar ditugu ezaugarri-mota eta zer balio dau-
kan. Objektu baten kolorea, adibidez, objektuaren ezaugarri 
bat izango da, eta ezaugarri horren balioa, berriz, «berdea» 
izan liteke.  

Eredu semantikoak sortzeko marko batzuetan, «ezaugarri» 
terminoa oso modu estuan definitzen da: argumentu bakar 
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bat hartzen duten predikatuetan bakarrik erabiltzen dute, ba-
liabide bakar baten ezaugarriak adierazteko, eta bereizi egi-
ten dute bi argumenturen premia duten baliabideen arteko 
harremanetatik edo baliabide-motetatik. 

martin sugandila txikia da

martin sugandila berdea da

Nolanahi ere, halako baieztapenak beti adieraz daitezke bi ar-
gumenturen arteko harremana adierazteko moduan:  

martinek tamaina hau dauka txikia

martinek azal-kolore hau dauka berdea

Ezaugarritze-harremanek badute beste alderdi korapilatsu 
bat, izan ere, ikuspegi semantikotik erreparatuta, maiz hain-
bat modu izaten dira ezaugarri-balio baliokideak adierazteko: 

martinektamaina hau dauka6 hazbete

martinektamaina hau dauka152 mm

Bi adierazpenek adierazten dute Martin txikia dela. Hala ere, 
ezaugarritze-harremanen inplementazio askotan, ezaugarria-
ren balioak modu literalean ulertzen dira. alegia, ez baditu-
gu bi adierazpen horiek prozesatzen beste harreman baten 
bidez, zeinak adierazten baitu hazbete-kopuruaren eta mili-
metro-kopuruaren arteko baliokidetasuna, baliteke bi adieraz-
penak oker interpretatzea, eta uste izatea gauza ezberdinak 
adierazten dituztela Martinen neurriari buruz. 

azkenik, aipatu behar dugu ezen beste harreman batzuei bu-
ruzko ezaugarri-harremanak aipatu ahal direla, adibidez, ha-
rreman bat abiatu zen egunari buruzkoak. Homer eta Marge 
Simpsonen ezkontza-urteurrena, esaterako, «honekin-ezkon-
duta-dago» harremanaren ezaugarri bat da. 
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6.3.1.3 Jabetza

Harreman semantikoen barruan, badago beste kategoria bat: 
jabetzari dagokiona, hain zuzen. Jabetza harremanek, azalean 
behintzat, zatia-osoa harremanen parekoak dirudite.  

robertek zera dauka auto bat

autoak zera dauka gurpilak

Edonola ere, predikatu berdina erabil daitekeen arren, bi-
garren adibidea ez dagokio jabetza-harreman bati, ezpada 
zatia-osoa harreman bati: bigarren adibidean, «honako-za-
ti-hau-dauka» harremanaren laburdura gisa ulertu behar da 
«zera-dauka» harremana. 

Jabetzaren kontzeptua bereziki garrantzitsua da antolaketa
-sistema instituzionaletan; izan ere, horrelakoek ahalbidetzen 
dituzten elkarreragin-jardueren artean, guztiz garrantzizkoak 
izan baitaitezke jabetzari, kontrolari eta erantzukizunari lotu-
riko auziak, hala nola jabetzaren, kontrolaren eta erantzukizu-
naren transferentziari dagozkionak. Dena den, nozio konple-
xua da jabetzarena, berezko loturak baititu jabetasunari eta 
senidetzari dagozkion arau eta konbentzio sozialekin; ondo-
rioz, prozesu instituzionalek desio luketena baino nahasiagoa 
suerta daiteke kontua. 

Halaber, jabetza-harremanek berekin dakarte iraupena edo 
iraunkortasuna, eta, maiz, zaila izaten da jabetza-harremanak 
eta ohiko kokapenari edo jarduerari dagozkionak bereiztea. 
Miller eta Johnson-laird ikertzaileek, jabetza-harremanen iza-
te konplexua islatzeko, esaldi hau proposatzen dute, jabe-
tza-harremanen hiru mota bereizten dituena: 

gizona aterki baten jabe da, baina emakumeari utzi dio mai-
leguan; emakumeak, hala ere, ez dauka aterkia une honetan.  
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6.3.2 Harreman semantikoen ezaugarriak

Harreman semantikoek hainbat ezaugarri berezi izan ditza-
kete, lagungarriak suerta daitezkeenak harreman horiek zer 
diren azaltzeko, eta, batez ere, elkarrekiko zer lotura duten 
azaltzeko. Hurrengo ataletan, labur-labur esplikatuko dugu 
zer ezaugarri diren garrantzitsuenak baliabideak antolatzeko 
sistemetan eta baliabide-deskribapenetan. 

6.3.2.1 simetria

Harreman gehienetan, subjektuari eta objektuari dagozkion 
argumentuak zer ordenatan adierazten diren, horrek funtsez-
koa eragina izango du harremanaren esanahian. X-k harreman 
bat baldin badu Y-rekin, Y-k ez du harreman berdina izango 
X-rekin, kasu gehienetan. Esaterako, «honen-gurasoa-da» ha-
rreman asimetrikoa da, bi lotura hauetako lehena bakarrik bai-
ta egia:

Homer simpson honen-gurasoa-da bart simpson (egia)

bart simpson honen-gurasoa-da Homer simpson (ez da 
egia)

aldiz, beste harreman batzuk simetrikoak edo bi-norabidekoak 
izaten dira; hori dela-eta, harreman-predikatuko argumentuen 
ordena aldatuta ere, esanahia ez da aldatuko. lehen esan dugun 
bezala, bi adierazpen hauek baliokideak dira semantikoki, «ho-
nekin-ezkonduta-dago» harremana simetrikoa baita: 

Homer simpson honekin-ezkonduta-dago marge simpson

marge simpson honekin-ezkonduta-dago Homer simpson

Halako harremanen izaera simetrikoa edo bi-norabidekoa 
adierazteko, bi buruko geziak erabil ditzakegu: 

Homer simpson  honekin-ezkonduta-dago  marge simpson
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6.3.2.2 iragankortasuna 

Hona hemen harreman semantikoei ezar dakiokeen beste 
ezaugarri bat: iragankortasuna. Harremanak iragankorrak di-
renean, zera gertatzen da: X-k eta Y-k harreman bat baldin 
badaukate, eta Y-k eta Z-k harreman berdina baldin badauka-
te, horrek esan nahi du X-k ere harreman horixe duela Z-rekin. 
Ordenan oinarrituriko harreman guztiak dira iragankorrak, eta 
halakoen barnean sartzen dira numerikoak, alfabetikoak eta 
kronologikoak, bai eta kopuruaren zein kalitatearen neurketa-
ri dagozkionak. «Hau-baino-altuagoa-da» harremana, esate-
rako, iragankorra da, hortaz: 

Homer simpson hau baino altuagoa da bart simpson

bart simpson hau baino altuagoa da maggie simpson

Eta, horrenbestez: 

Homer simpson hau baino altuagoa da maggie simpson

Inklusio-harremanak iragankorrak dira berez, izan ere, «hau
-baino-altuagoa-da» tamaina fisiko erlatiboari buruzko baiez-
tapen bat den bezala, «honen-mota-bat-da» eta «honen-par-
te-da» klase edo kategoria abstraktuen tamaina erlatiboei 
buruzko baieztapenak baitira. Hona hemen zatia-osoa harre-
man baten edo harreman meronimiko baten iragankortasu-
naren adibide bat: 1) karburadorea motorearen parte da, 2) 
motorra autoaren parte da, 3) horrenbestez, karburadorea au-
toaren parte da. 

Harreman iragankorren bitartez, inferentziak egin daitezke 
klaseen kidetzari edo ezaugarriei buruz, eta modu eraginko-
rragoan adieraz ditzakete antolaketa-sistemek: iragankorta-
sunaren bidez, premiazkoak direnean bakarrik adierazten dira 
harreman inplizituak modu esplizituan. 
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6.3.2.3 baLiokidetasuna 

Harreman bat simetrikoa eta iragankorra baldin bada, balioki-
detasun-harreman bat izango da; «honen-berdina-da», adibi-
dez, baliokidetasun-harreman bat izango da, noski, zeren a=B 
baldin bada eta B=a baldin bada, eta a=B baldin bada eta 
B=C baldin bada, a=C izango da. Beste harreman batzuk, os-
tera, baliokideak izan daitezke «berdin-berdinak izan gabe»: 
hirukien arteko «kongruentzia» dugu horren erakusgarri. 

Maiz, klase edo ezaugarri jakin batek beste klase edo ezauga-
rri baten esanahi berdina duela, edo elkarren ordezkoak dire-
la, berresteko premia izaten dugu. Hori adierazteko, baliokide-
tasun-harremanak erabiltzen ditugu: 

sister (ingelesa)  honen-baliokidea-da  Hermana (gaztelania)

6.3.2.4 aLderantzizkoa 

Harreman asimetrikoetan, erabilgarria izaten da harremana-
ren esanahia argiki azaltzea, harremaneko argumentuen or-
dena alderantzikatzen denean. Hala, alderantzizko harremana 
sortzen da, edo lehen harremanaren aurkakoa. antolaketa-sis-
tema batek zera adierazten badu argiki: 

Honen-haurra-da honen-alderantzizkoa-da Honen-gura-
soa-da

Zera ondorioztatu dezakegu: 

bart simpson honen-haurra-da Homer simpson

6.3.3 ontoLogiak

Harreman semantikoen motak eta ezaugarriak aski xehe des-
kribatu ditugunez, lehenago aipaturiko erronkara itzul gaitez-
ke orain: zer informazio behar da harremanak guztiz ulertze-
ko? Galdera hori hainbat hamarkadaz eztabaidatu da, eta ez 
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daukagu asmorik galderari erantzuteko ezein neurritan. Nola-
nahi ere, konponbidearen oinarrizko alderdi batzuk zirriborra-
tu ditzakegu. 

Hasteko, gogora dezagun taxonomiek zera biltzen dutela: kla-
se-inklusioko harremanen sistema bat, eremu jakin batean. Bai-
na, ikusi dugun eran, harreman-mota mordoxka bat daude, kla-
se-inklusioarekin zerikusirik ez dutenak. Beste harreman-mota 
horiek denek eremuari buruzko jakintza erakusten dute, eta ba-
liteke jakintza hori behar izatea eremuari buruzko adierazpe-
nak ulertzeko eta, baliabideen edo jardueren eremu bat baino 
gehiago elkartzen direnean, horren zentzua argitzeko. 

adibidez, janariaren eremuan –zeinaren taxonomia partziala 
6.2 marrazkian agertzen baita: Janariaren taxonomia partzia-
la–, klaseen eta kasuen ezaugarrien artean dauden harrema-
nak adieraz ditzakegu, horien baliokidetasunak adierazi, eta 
janariaren eremuaren aurkezpena beste eraren batean hobe-
tu, harremanen sare konplexu bat sortzeko moduan. Gainera, 
janariaren eremua beste eremu batzuekin gurutzatzen da: ja-
nariaren prestaketarekin, nekazaritzarekin eta merkataritzare-
kin, besteak beste. Halaber, eremu horien arteko harremanak 
adierazi behar ditugu, horietako edozein ulertu nahi badugu. 

parrila honen-mota-bat-da Janari-prestaketa

tenperatura honen-neurri bat da parrila

Hanburgesahonen-baliokidea-da Haragi xehatua

Hanburgesa honela-prestatzen-da parrila

Hanburgesa-ogitartekoa honen-mota-bat-da prestaturi-
ko janaria

gutxi egina zera-da Janaria prestatzeko era bat

ondo egina zera-da Janaria prestatzeko era bat

Haragia honela-gordetzen-da izoztuta

desizoztea honen-alderantzizkoa-da izoztea

…
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adibide sinple horretan ikus dezakegunez, klase-inklusio-
ko harremanek halako bizkarrezur bat osatzen dute, zeine-
ra eransten baitira beste harreman-mota batzuk. Era berean, 
ikus dezakegu badirela adierazpen potentzialki esanguratsu 
ugari, zeinek, batera hartuta, gutako gehienok janariari eta an-
tzeko eremuei buruz dugun jakintza erakusten baitute. Halako 
harreman-sareek beste baliabide bat sortzen dute, ontologia 
deritzona. Ontologiaren errepresentazio bisualak erakusten 
duenez, taxonomiak dira ontologien aldamio kontzeptualak 
(Ikus 6.2 marrazkia: Janariaren ontologia partziala). 

Ontologiak funtsezko osagaiak dira antolaketa-sistema ba-
tzuetan, bereziki informazio ugari erabiltzen dutenetan; ha-
lakoetan, baliabideen helmena eta eskala hain dira handiak, 
ezen deskribapen-hiztegi zabal eta kontrolatu bat behar bai-
ta. (Ikus 5.3 atala: baliabideak deskribatzearen prozesua). 
Inoiz sorturiko ontologia zabalena Cyc deitzen da: 1984an 
sortu zen, adimen artifiziala ikertzeko xedez. Hiru hamarka-
da geroago, Cyc ontologiaren azken bertsioak ehunka milaka 
termino biltzen ditu, eta horien arteko loturei buruzko milioika 
adierazpen. 
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Janariaren ontologia partzialak janariaren taxonomiari gainjartzen 
dizkio zenbait adierazpen, janariaren eremuko kategoriei, kasuei 
eta harremanei buruzkoak. besteak beste, horrelako adierazpenak 
agertuko dira: «parrila janari-prestaketa mota bat da», «haragia 
izoztuta gordetzen da» eta «hanburgesa haragi xehatuaren balio-
kidea da». 

JaNaRIaREN ONtOlOGIa PaRtZIala

prestaturiko janaria

izoztea

...

desizostea

Haragi xehatua 

Xeherra

...

Janaria

6.2.  marrazkia: Janariaren ontologia partziala

tenperatura ondo egina

Janari prestaketaren 
egoera bat

parrila

Janari prestaketa

behikia

hanburgesa-ogitartekoa

big mac

opila

irina

hanburgesa

honen-mota bat da 

honen-neurri bat da 

honen parte
 bat d
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honen-b
alio

kidea.da 

zera-da
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honek-dauka 

gutxi egina

Haragia

honen-mota bat da
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6.4 ikuspegi LeXikoa 

Ikuspegi semantikoa dugu harremanak aztertzeko ikuspegi 
oinarrizkoa, baina loturik dago, modu intrintsekoan gainera, 
ikuspegi lexikoarekin, harremanak beti adierazten baitira hiz-
kuntza zehatz bateko hitzak baliatuz. adibidez, «janaria», «ha-
ragia» eta «behikia» kontzeptuen edo klaseen arteko harre-
manak ulertze aldera, «janaria», «haragia» eta «behikia» hitzak 
erabiltzen ditugu, gauza jangarrien klase gero eta txikiagoak 
identifikatzeko klase-hierarkia batean. 

Kontzeptuaren eta hitzaren arteko lotura, ordea, ez da hain 
sinplea. Simpson familiaren adibidean, zeina kapitulu honen 
hasieran aipatu baikenuen, ohartu ginen hizkuntza bakoitzean 
hitz desberdinak erabiltzen direla ahaidetasun-harremanak 
adierazteko: ingelesez, aita esateko, «father» hitza erabiltzen 
da, eta, gaztelaniaz, berriz, «padre». are gehiago, azpimarra-
tu genuen ezen, hizkuntzen arabera, ahaidetasun-harremanen 
kontzeptuak berak aldatzen direla: esate baterako, txineraz, 
anaia-arreben adina aintzat hartzen da haiek izendatzeko ga-
raian; ingelesez, ordea, ez dago halako ñabardurarik. 

Horrek ez du esan nahi ingeles hiztunak ez direnik gai ahizpa 
zaharraren eta gaztearen artean bereizteko, baizik eta bereiz-
kuntza hori ez dagoela lexikalizatua –ez du hitz bat bereizi 
bat osatzen–; txineraz, aldiz, hala da. txineraren ikuspegitik, 
ingelesak hitz baten «hutsunea» du, eta, horri hutsune lexi-
koa esaten zaio. Zaila izaten da zehaztea noiz dagoen hutsu-
ne lexiko bat eta noiz ez, «hitz» kontzeptuaren esanahiaren 
araberakoa baita: hartz polarra eta itsas zaldia ez daude le-
xikalizaturik, baina esanahi-unitate bakar bat osatzen dute, 
ez baititugu desegiten eta harreman berri bat sortzen bi hitz 
bereizien esanahia uztartuz. Hizkuntza bakoitzak baditu bere 
«hutsune lexikoak»; «hutsune kontzeptual»ak, ordea, sortzeti-
koak eta unibertsalak izan daitezke –hutsune kontzeptual esa-
ten zaie pentsatu edo zuzenean bizi ezin ditzakegun gauzei, 
hala nola grabitatearen indarrari–. auzi horri helduko diogu 
7. kapituluan, non «erlatibitate linguistikoa» deituko baitiogu. 
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aurreko atal batean, baliabideak izendatzeari buruz hitz egin 
dugu (4.4.2 atala, Izendatzearen arazoak), bai eta baliabide
-deskribapenetarako hiztegiak diseinatzeaz ere (5.3.1.3 atala, 
helmena, eskala eta baliabideen deskribapena), azalduz ezen, 
antolaketa-sistemaren helmena eta eskala handitzen badi-
ra, funtsezkoa dela modu sistematiko eta zehatzagoan eslei-
tzea izenak eta deskribapenak baliabideei. Zera ziurtatu behar 
dugu: baliabideak antolatzeko erabiltzen ditugun terminoek 
aski modu egokian islatzen dituztela baliabideen arteko antze-
kotasunak eta aldeak, hartara, posible izan dadin baliabidee-
kiko elkarreragin-jarduerak gauzatzea. Kapitulu honetan, ha-
rreman semantikoak landu ditugu; horrenbestez, argiago ikus 
dezakegu zer behar den antzeko gauzak elkartzeko, gauza 
desberdinak bereizteko eta antolaketa-sistemaren beste edo-
zein xede asetzeko. 

adibidez, autoak, autobusak, bizikletak eta lerak antolatu nahi 
baditugu, ibilgailuak dira denak, baina badago alde nabarmen 
bat: batzuk motorizatuak dira; besteak, aldiz, giza ahalegi-
narekin jartzen dira martxan. Era berean, erabilgarria suerta 
daiteke gurpildun ibilgailuak eta gurpilik gabeak bereiztea. Ez 
baditugu alde horiek aintzat hartzen, antolaketa-sistema de-
sorekatu eta irregular bat baliatuko dugu ibilgailuen arloko se-
mantika deskribatzeko. Ingelesez, «motorizatua» kontzeptua 
lexikalizatua dago, baina bigarren kasuan beste termino bat 
asmatu beharra dago, «gurpildun ibilgailua» deritzona. 

Modu sinplean esanda, hitzak eraginkortasunez erabili behar 
ditugu antolaketa-sistemetan. Hori egiteko, tentuz mintzatu 
behar gara hitzen arteko harremanez eta hitzen eta kontzep-
tuen arteko loturez. Halako harremanei dagokionez, bi tes-
tuingururi erreparatu behar diogu: 

- lehenik, hitzen esanahien arteko harremanez hitz egin behar 
dugu (6.4.1 atala), eta horiek deskribatzeko tresna ohikoena-
ri buruz (6.4.2 atala). 

-  Bigarrenik, hitzen formen arteko harremanez hitz egin behar 
dugu (6.4.3 atala: hitzen formen arteko harremanak). 
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6.4.1 Hitzen esanaHien arteko Harremanak

Hitzen esanahien artean, badira harreman-mota ugari; kasu 
askotan, eta ez da harritzekoa, kontzeptuen arteko harrema-
nen antzekoak dira –6.3 atalean deskribatu genituen: Ikuspegi 
semantikoa–. 

6.4.1.1 Hiponimia eta Hiperonimia 

Hitzek klase-inklusioaren bidez adierazitako bereizkuntza se-
mantikoak kodetzen dituztenean, harreman horretako klase 
espezifikoenari hiponimoa esaten zaio, eta hura biltzen duen 
klase orokorragoari, berriz, hiperonimoa. George Miller-ek for-
mula eredugarri bat iradoki zuen, hiponimoa zer den zehaz-
teko; bere proposamenaren arabera, hiponimoa zera da: bere 
hiperonimoa, aurretik adjektibo bat edo atzetik perpaus erla-
tibo bat dakarrela, bere beste ko-hiponimoetatik bereizteko 
moduan. Ko-hiponimo esaten zaie hiperonimo beraren hipo-
nimoen sailari, zeinak elkarrekiko baztertzaileak baitira. 

hiponimoa = {adjektiboa +} hiperonimoa {bereizteko balio 
duen perpausa +}

adibidez, txoriaren hiponimoa da txantxangorria, eta honela 
definitu genezake: «txori migratzaile bat, doinu melodiko be-
reizgarri bat kantatzen duena; papar gorria du, eta goialdean, 
berriz, luma grisak edo beltzak». Definizio horretan ez dira 
txantxangorrien ezaugarri guzti-guztiak biltzen, baina aski da 
txantxangorriak bereizteko usoetatik zein arranoetatik. 

6.4.1.2 metonimia 

Zatia-osoa harreman semantikoek edo harreman meronimikoek 
badute baliokide lexikorik: metonimia; halako harremanetan, 
entitate batek biltzen duen zerbait edo haren parte den zer-
bait baliatzen da entitatea zer den adierazteko. adibidez, he-
rrialdeetako hiriburuak edo agintari nagusien bizilekuak sarritan 
erabiltzen dira gobernu osoaren metonimo gisa: «Etxe Zuriak 
gaur iragarri duenez…». Era berean, negozio-jardueren bilgune 
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garrantzitsuak maiz erabiltzen dira industria osoaren metonimo 
bezala «Wall Street-i erreskatea eman diote berriro…». 

6.4.1.3 sinonimia 

sinonimia deritzo kontzeptu semantiko berdina adierazten 
duten hitzen arteko harremanari. Definizio zorrotzenaren ara-
bera, sinonimoak dira «testuinguru jakin batzuetan elkar or-
dezko izan daitezkeen hitzak, testu osoaren esanahian alda-
keta nabarmenik eragin gabe». Proba hori gainditzea, edonola 
ere, oso zaila da, salbu eta akronimoen edo termino konposa-
tuen kasuan: «aEB», «Estatu Batuak» eta «amerikako Estatu 
Batuak», adibidez, elkarren artean ordezkatzeko modukoak 
dira, zeharo. 

Sinonimo gehienak, ordea, ez dira sinonimo absolutuak, baizik 
eta sinonimo proposizionalak. Sinonimo proposizionalak ez 
dira berdin-berdinak esanahiaren aldetik, baina aski balioki-
deak dira elkar ordezkatzeko, esaldiaren egiazko balioa aldatu 
gabe. Proba ahulago horren bidez, sinonimotzat har ditzake-
gu zenbait hitz, nahiz eta beren esanahien artean alde sotilak 
egon. adibidez, Marge Simpsonen ilea urdina da, eta «urdina» 
eta «azula» sinonimo proposizionalak direnez, Marge Simp-
sonek ilea azula duela esanez gero, inor ez litzateke horren 
kontra agertuko. 

Sinonimoen multzo ordenarik gabeko bati synset esaten zaio 
maiz (sinonimo-sortaren laburdura, ingelesez); termino hori, 
lehen aldiz, WordNet proiektuan erabili zen: George Millerrek 
abiatu zuen egitasmoa, 1985ean, Princeton unibertsitatean, 
«hiztegi semantiko» bat sortzeko asmoz. Proiektu horretan, 
ez zen ortografia erabiltzen hitzak antolatzeko printzipio na-
gusi gisa; aitzitik, hitzen ezaugarri eta harreman semantikoak 
erabiltzen ziren sare bat osatzeko, zeinak islatzen baitu hitzak 
eta kontzeptuak sistema banaezin bat direlako ideia. synset 
delakoak elkarri loturik daude bai harreman semantikoen bai 
lexikoen bidez, beraz, bi espazioetan ibil daitezke. 
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6.4.1.4 poLisemia 

Izendatzearen arazoez jardutean (4.4.2.2 atala: homonimia, 
polisemia eta lagun aizunak), polisemia deritzon harreman le-
xikoa aipatu genuen, hitz batek hainbat esanahi izateari dago-
kiona. adibidez, «bankua» izan daiteke hondar-bankua, dirua 
gordetzen den bankua zein egurrezko bankua. 

6.4.1.5 antonimia 

antonimia deritzo kontrako esanahia duten bi hitzen arteko 
harreman lexikoari. antonimia harreman lexiko oso nabarme-
na da, eta, adjektiboei dagokionean, sinonimoak baino are in-
dar handiagoa du. Hitzak lotzeko probetan, emandako hitza 
adjektibo arrunt bat denean, jende gehienak antonimo bate-
kin lotzen du: «ona» hitza emanda, jendeak «txarra» esaten 
du, eta alderantziz. Sinonimiarekin gertatzen den moduan, an-
tonimia guztiz zehatza bat batzuetan, eta graduak ditu beste 
batzuetan. 

Kontrako antonimoak edo antonimo bitarrak zenbait testuin-
gurutan erabiltzen dira, zeinetan hitz bat ala bestea erabil 
baitaiteke, baina biak, ordea, inoiz ez. adibidez, «bizirik» eta 
«hilik» ezin dira sekula aldi berean erabili entitate baten egoe-
ra deskribatzeko, izan ere, bataren esanahiak bestearen esa-
nahia baztertzen baitu, edo hari kontrajarria baitago.  

Hitz-bikoteen arteko beste antonimia-harreman batzuk ez 
dira hain zorrotzak semantikoki, zeren, batzuetan, testuinguru 
berdinean ager baitaitezke, hitzetako baten helmen semanti-
koa zabalagoa delako. «luze» eta «labur» hitzek tamaina ja-
kin batzuk iradokitzen dituzte; halere, «zenbateko luzera du?» 
galdetu daiteke, objektiboki laburrak diren baliabideen harira. 

6.4.2 tHesaurusak

Jendeak, baliabideak deskribatzen dituenean, zenbait hitz 
erabiltzen ditu berez, eta hitz horietan islatzen dira pertso-
nen esperientziak eta ikuspegiak; horrenbestez, jendeak hitz 
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ezberdinak erabiltzen ditu baliabide berdinaz jarduteko, eta 
hitz berdinak, berriz, baliabide ezberdinentzat. hiztegiaren 
arazoari aurre egiteko (4.4.2.1 atala: hiztegiaren arazoa), kon-
ponbide partzial bat izan daiteke jendeari laguntzea hizte-
gi kontrolatu bateko deskribapen-hitzak hautatzen, eta hori 
gero eta funtsezkoagoa bihurtzen da antolaketa-sistemaren 
helmena eta eskala hazi ahala. thesaurusak erreferentzia-la-
nak dira, zeinetan hitzak antolatzen baitira beren harreman 
semantikoen zein lexikoen arabera. Profesionalek, baliabideak 
deskribatzean, sarritan erabiltzen dituzte thesaurusak. 

Eremu eta gai-arlo ugaritarako sortu dira thesaurusak. thesau-
rus batzuk zabalak dira oso, eta hainbat diziplinatako hitzak 
biltzen dituzte: horra hor, adibidez, Kongresuko liburutegiko 
Gai Sarrerak (lOC-SH), argitaraturiko eduki oro sailkatzeko 
erabiltzen direnak. Badira beste thesaurus batzuk, barra-ba-
rra erabiltzen direnak, hala nola artearen eta arkitekturaren 
thesaurusa (aat), Getty trust deritzon elkarte filantropikoak 
garatua, eta Indexatze legegilearen Hiztegia, Kongresuko li-
burutegiak garatua. 

Janariaren harira egin dugun taxonomia sinplera itzul gaitez-
ke, thesaurusaren funtzionamendua ikusteko, hau da, nola 
eransten dizkien harreman lexikoak zein semantikoak hiztegi 
terminoei. hiperonimia eta hiponimia harremanak adierazte-
ko, kode hauek erabiltzen dira, tZ («termino zabalagoa») eta 
tH («termino hertsiagoa»): 

Janaria tz Haragia

behikia tH haragia 

thesaurusetako tZ eta tH harremanek hitz-sistema hierarkiko 
bat osatzen dute; nolanahi ere, thesaurusa ez da eremu bati 
dagokion taxonomia lexiko hutsa, harreman lexiko gehigarriak 
ere kodetzen baititu, hitz garrantzitsuenen harira. thesaurus 
askotan hitz gakoen harreman-multzoa nabarmentzen da, eta 
garrantzia kentzen zaio, ostera, hierarkia lexiko orokorrari. 
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6.4.3 Hitzen Formen arteko Harremanak 

Hitzen formen arteko harremanek berebiziko garrantzia dute. 
Baliabide-deskribapenak sortzen, uztartzen edo alderatzen 
ditugun aldiro, arretaz erreparatu behar diegu hitz-formen ar-
teko harremanei. Harreman horien abiapuntuan, honako ideia 
hau dago: hizkuntza natural guztiek osatzen dituzte hitzak eta 
hitz-formak, unitate txikiagoetan oinarrituz. Hitzen eraikuntza
-bloke oinarrizkoei morfema esaten zaie: kontzeptu seman-
tikoak adieraz ditzakete (erroak izendatzen ditugu), bai eta 
kontzeptu abstraktuak ere (hala nola «ahalera» edo «plura-
la»). morfologia deritzo hizkuntzek morfemak uztartzeko di-
tuzten moduen analisiari. 

Hona hemen adibide sinple batzuk: 

«etxeak» = «etxe» (erroa) + «ak» (plurala)

«ezberdina» = «des» (antonimia adierazten duen aurrizkia) + 
«berdina» (erroa)

«egingarri» = «egin» (erroa) + «garri» (ahalera adierazten 
duen atzizkia)

Hizkuntzaren analisi morfologikoa barra-barra erabiltzen da 
testuen prozesamenduan, informazioaren berreskurapenerako 
indexak sortzeko xedez. adibidez, eratorpena prozesu morfo-
logiko bat da, zeinak aurrizkiak eta atzizkiak kentzen baititu, 
hitzaren erroa agerian uzteko (10. kapituluan aztertuko dugu 
xeheago). Era berean, testuak prozesatzeko aplikazio sinpleek, 
hala nola puntuazioa eta ortografia zuzentzen dutenek, erroen 
eta arauen arabera ebazten dituzte hitz-formei dagozkien ara-
zoak, neurriari dagokionez egingarriagoa eta koherenteagoa 
baita hala egitea, hitzen zerrendak erabiltzea baino. Sarritan, 
hitz arruntak (adibidez, «haurra») gutxiago erabiltzen diren hi-
tzekin nahasten ditugu (adibidez, «ahurra»), baina, bi hitzak 
existitzen direnez, nor bere esanahiarekin, ez da komeni «ahu-
rra» sartzea gaizki idatzitako hitzen zerrenda batean. Gaine-
ra, hizkuntza naturalak sortzaileak direnez berez, hitz berriak 
eratzen dituzte etengabe; hori dela-eta, hitzen zerrendak ezin 
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dira inoiz guztiz osoak izan: ingelesaren kasuan, testu batean 
«flickr» hitza agertzen bada, bi gauza izan liteke: baliteke era-
biltzaileak «flicker» aditza gaizki idatzi izana (kliskatu edo dir
-dir egin esan nahi du aditz horrek), edo, ostera, argazkiak par-
tekatzeko webgune famatu bati erreferentzia egitea, egoki. 

6.4.3.1 eratorpen-morFoLogia 

eratorpen-morfologiak zera aztertzen du: nola sortzen diren hi-
tzak, morfemak uztartuz. hitz-elkarketa, hau da, bi «morfema 
aske» elkartzea, mekanismo indartsua da oso; hona bi adibi-
de: «suhiltzaile» eta «trenbide». Hitz elkartu batzuen esanahia 
aise asko ulertzen da baldin eta lehen morfemak bigarrenaren 
esanahia mugatzen edo taxutzen badu, adibidez «mendikate». 
Nolanahi ere, hitz elkartu asko ez dira modu literalean erator-
tzen bere osagaien esanahiari erreparatuta: «bidegorriak» bizi-
kletentzako bideak dira, baina ez dira beti kolore horretakoak. 

Badira, orobat, beste eratorpen-mota batzuk, «lokailu» gisa-
ko morfemak erabiltzen dituztenak, eta arau zehatz batzuen 
arabera uztartzen direnak «oinarri» morfemekin. aurrizkiak 
eta atzikiak «lokailu» morfema ohikoenak dira: beste hitz 
bati eransten zaizkionean, beste kategoria gramatikal bate-
ko hitzak sortzen baitituzte normalki. Euskaraz, aurrizki gutxi 
daude: horietako bi, «ez» eta «ber/bir». atzizkiei dagokionez, 
hona adibide batzuk: «gile», «tegi», «lari» «tar» eta «tasun». 
Hitz-elkarketa eta atzizkiak zein aurrizkiak gehitzea mekanis-
mo sinple-sinpleak dira, nolanahi ere, hitz oso konplexuak sor-
tu nahi badira, hala nola «irudikaezintasuna», mekanismo bat 
baino gehiago uztar daiteke horretarako.  

6.4.3.2 FLeXio-morFoLogia 

Flexio-mekanismoen bidez (deklinabidea eta konjugazioa), 
hitzen forma aldatzen da aditzaren jokaera, aspektua edo 
bestelako informazio gramatikala adierazteko. Eratorpenak ez 
bezala, flexioak ez du aldatzen morfema-oinarriaren kategoria 
gramatikala. Flexio-morfologia barra-barra erabiltzen da eus-
karaz, beste hizkuntza batzuetan baino gehiago. 
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6.5 ikuspegi estrukturaLa 

Ikuspegi estrukturalaren bidez aztertzen dira baliabideen ar-
teko elkarketa, antolaketa, gertutasuna edo lotura, harrema-
nen esanahiari edo jatorriari erreparatu gabe. Esaten baldin 
badugu familia bat «jende-bilduma» bat dela edo familia jakin 
batek –hala nola Simpson familiak– bost kide dituela, ikuspegi 
estrukturala baliatzen ari gara. Batzuetan, bi baliabide elkarri 
loturik daudela, ez dakigu besterik: hala izaten da, adibidez, 
nabarmendutako hitz edo esaldi batek webgune batetik bes-
tera eramaten zaituenean. Beste kasu batzuetan, zertxobait 
gehiago dakigu baliabide-sorta baten artean dauden harre-
manei buruz; halere, egituran zentratzen gara, eta baliabideen 
arteko loturaren nozio orokorraren barruan uztartzen eta lau-
sotzen ditugu elkarketen arrazoi guztiak.  

travers eta Milgram ikertzaileek, 1960ko hamarkadan, ikerke-
ta bat egin zuten, gaur egun famatua bilakatu dena: aEBko 
mendebaldeko eta ekialdeko herritarrek mezuak bidali zizkio-
ten elkarri. Pertsona batek ez baldin bazuen ezagutzen xe-
de-hartzailea, zera eskatzen zitzaion: ezagutu zezakeela uste 
zuen norbaiti idatziko balio bezala idazteko mezua. Ikerketak, 
hain zuzen ere, «mundu txikiaren arazoa» frogatu zuen –hala 
deitzen zioten traversek eta Milgramek–: ausaz hautaturiko bi 
pertsonaren artean, batez beste, sei loturako edo graduko be-
reizketa dago. 

Gaur egun, ohikoa da bi baliabideren artean dauden «bana-
keta-gradu»en kopuruari buruz mintzatzea. adibidez, Markoff 
eta Sengupta ikertzaileek azterlan bat egin zuten 2011n, Face-
bookeko datuak erabiliz, eta kalkulatu zuten ezen Faceboo-
ken dauden bi pertsonaren arteko «banaketa-gradua» honako 
hau dela: 4,74. 
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geratu eta pentsatu: kevin bacon zenbakiak

«Kevin Bacon zenbakiek» neurtzen dute zenbat bana-
keta-gradu dauden, batez beste, 2,6 milioi aktoreren 
artean, 1,9 milioi film aintzat hartuta; neurketa horren 
froga bat ikusteko, ikus http://oracleofbacon.org web-
gunea. travers eta Milgramen «sei banaketa-gradu»en 
harira, «Kevin Baconen sei banaketa-graduak» deritzon 
mahai-jolasa sortu zen (ingelesez, bi izenek antza dute 
ahoskeran): jolasaren muina da, hain zuzen ere, Bacon 
era askotako filmetan agertu dela; horregatik, aktore 
pila batekin aritu da lanean (film berean agertzen diren 
bi aktorek banaketa-gradu bat dute). Baconen beraren 
Bacon zenbakia 2,994 da, baina, hara non badiren beste 
300 aktore Bacon baino gertuago daudenak filmen uni-
bertsoaren erdigunetik. Hautatu aktore famatu batzuk 
eta ikusi ea beren Bacon zenbakia Baconena berarena 
baino handiagoa edo txikiagoa den. (aholku bat: aktore 
zaharragoak film gehiagotan jardun dira). 

Baliabide-mota askok, beste baliabideekiko dituzten egituraz-
ko harremanez gainera, beren barne-egitura dute. 4.3 atalean 
aipatu bezala, gogoan izan behar dugu ezen, baliabideen za-
tiak deskribatzeko garaian, ausazko aukerak egin behar izaten 
ditugula sarri, deskribapenaren abstrakzio- zein xehetasun
-maila zehazteko orduan; gauza bera gertatzen zaigu, halaber, 
baliabide batzuen elkarketak baliabide gisa identifikatu behar 
ditugun edo ez erabakitzeko. auto baten egitura antolatzean, 
ez da erraza hori egitea, autoaren egiturak milaka zaitu ditue-
lako; bestalde, are zailagoa da informazio-baliabideek gagoz-
kionean, zeinetan hamaika modu baitaude zatiak eta osoak 
zer diren zehazteko. Nolanahi ere, informazio-baliabideen ka-
suan, badute abantaila bat: beren barne-egituren deskribape-
nak oso «konputagarriak» izan ohi dira. Gai hori sakonean lan-
duko dugu 10. kapituluan: elkarreraginak baliabideekin. 

http://oracleofbacon.org
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negozio-egiturak

Kudeaketa-zientzietan etengabe ebaluatzen dira anto-
lakundeen egiturak. Negozio handi askotan, antolake-
taren goialdea modu beretsuan antolatzen da: zuzen-
daritza-batzordea, operazioen burua eta beste zenbait 
exekutibo, negozio-unitateetako lehendakariordeak edo 
zuzendariak kudeatzen dituztenak. Negozio-unitateen 
barruan eta horien artean, ordea, alde nabarmenak iza-
ten dira, negozioek beren langileak antolatzeko duten 
erari dagokionez. 

Negozioak hautaturiko antolaketa-estiloaren inguruan 
eraikitzen dira kudeaketa-estrategiak. antolaketa-hau-
tuek honako faktore hauek islatzen dituzte, besteak 
beste: operazio-buruaren kudeaketa-filosofia, indus-
tria, erregulazio-baldintzak eta operazioen eskala. tra-
dizioan, hierarkia zorrotzak ezarri izan dira, zuhaitz 
tankerako egitura batekin, langile beherenetik hasi eta 
operazio-buruarengana iritsiz. Foxconn enpresan, ku-
deaketa-hierarkia zorrotz baten premia dute, manufak-
turaren arloan diharduten behe-mailako langileen kopu-
ru handiak gertutik ikuskatu ahal izateko; langile horiek, 
bestalde, kokapen fisikoaren arabera antolatzen dira. 

Beste konpainia batzuetan, matrize erako egitura bat 
daukate: hala, langile batek proiektu batean baino 
gehiagotan jardun dezake lanean, eta, proiektuaren ara-
bera, kudeatzaile batekin edo beste batekin izango ditu 
harremanak. aholkularitza-enpresa baten matrize-egi-
turak, beharbada, langilearen funtzioa nabarmenduko 
du (adib.: «prozesuen ingeniaritzaren aholkularia»), eta 
ez du lotuko langilearen jatorrizko kokapenarekin: ho-
rregatik igarotzen dute aholkulariek denbora mordo bat 
hegazkinetan, proiektu batetik bestera bidaiatzen. 
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6.5.1 egitura berariazkoa, inpLizitua eta espLizitua

antolatzearen diziplinan, jendeak edo prozesu konputaziona-
lek sorturiko «berariazko egitura» nabarmentzen dugu, eta ez 
prozesu fisikoek edo geologikoek sorturiko egitura halabeha-
rrekoak edo naturaz suertatuak. 1.5 atalean onartu genuenez, 
informazioa dago, noski, tornadoen edo tsunamien osteko hon-
dakinetan eta Kanoi Handiaren estratuetan. Halako patroi es-
trukturalak interesgarriak suertatu ahal zaizkie meteorologoei, 
geologoei eta beste batzuei, baina ez dira gure arreta-gune na-
gusia, ez dituelako agente identifikagarri batek sortu, antolake-
ta-sistema bati edo gehiagori segituz. 

antolaketa-printzipio batzuek oso egitura gutxi ezartzen dute. 
Baliabideen bilduma txikietan, baliteke baliabideak elkarren al-
boan ipintzea edo kokatzea beste antolaketarik behar ez izatea. 
Bi edo hiru dimentsiotako sistema koordinatuak ezarri ditza-
kegu «egitura inplizitu» honetan, eta baliabide baten kokape-
na nahi adinako zehaztasunez deskribatu dezakegu; nolanahi 
ere, baliabidearen kokapenaren egitura termino erlatiboetan 
adierazi ohi dugu. Hainbat modu daude baliabide batek bes-
te baliabide batekiko duen harreman estrukturala adierazteko: 
«gainean», «azpian», «atzean», «goian», «behean», «gertu», «es-
kuinean», «ezkerrean», «alboan» etab. Batzuetan, hainbat balia-
bide sekuentzia edo ordena batean antolatuta egoten dira, edo 
itxura hori ematen dute; halakoetan, deskribapen posizionalak 
erabil ditzakegu egituraz mintzatzeko. 1990eko hamarkadaren 
amaierako telebista-saio batean, adibidez, honela deitzen zio-
ten lurra planetari: «hirugarren harkaitza, Eguzkitik hasita». 

Baliabideen baitan eta baliabideen artean modu esplizituan 
aurkezten diren berariazko egiturei erreparatzen diegu berezi-
ki, hain zuzen ere, diseinu- edo egiletasun-hautuak hezurmami-
tzen dituztelako, zenbat egitura inplizitu edo sor agerrarazi nahi 
diren erabakitzeari dagozkionak. Baliabide-bilduma handi-han-
dien kasuan, oso garrantzitsuak bihurtzen dira algoritmo bidez 
erauz daitezkeen egiturak, izan ere, halako bildumen helmena 
eta eskala hain handiak direnez, gizakiok ez gara gai haien egi-
tura aztertzeko. 
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geratu eta pentsatu: 
 berariazko egitura inplizitu/esplizitua

Bila ezazu zure herrialdeko probintzien (edo bestelako 
banaketen) mapa bat. Seguru asko, bilduma gisa ikusten 
dituzu horien sorta batzuk. antolaketa literalaz gainera 
(adibidez, «Yren ondoan dago X; Zren ekialdean dago 
Y), nola deskriba zenezake zer harreman duten elkarren 
artean, bildumaren baitan? Harreman horiek zertan dau-
de oinarrituta: ezaugarri natural edo nahi gabekoetan 
ala berariazko ezaugarrietan? Hona adibide bat: Esta-
tu Batuetan, Kalifornia, Oregon eta Washington estatuei 
«Mendebaldeko Kosta» deitzen zaie, eta Ozeano Bareak 
mugarritzen du hiru estatuen mendebaldeko muga. Es-
tatuen arteko muga batzuk naturalak dira –ibaiek eza-
rriak, esaterako–; beste muga batzuk, ordea, berariaz 
edo ausaz hautatuak dira. 

6.5.2 Harreman estrukturaLak baLiabideen baitan 

Gehientsuenetan, entitate unitario gisa ikusten ditugu giza-
kiak eta bestelako baliabide bizidunak. Halaber, baliabide fi-
siko ugarik, hala nola margolanek, eskulturek edo manufaktu-
ra-ondasunek badute halako osotasuna material bat, zeinaren 
ondorioz zatiezintzat jo ohi baititugu. Nolanahi ere, informa-
zio-baliabideei dagokionez, ia beti dute edo izan dute bar-
ne-egitura moduren bat, edo hura osatzen duten datu-ele-
mentuen azpi-banaketa bat. 

Hain zuzen ere, bit, byte, karaktere eta soken kodetze hutsak 
dira ordenagailuko fitxategi guztiak; hori dela-eta, baliabide 
digital orok dauka nolabaiteko barne-egitura bat, nahiz eta 
egitura hori software-agenteek bakarrik atzeman. Zorionez, 
pasa den hamarkadan XMl formatua ezarri zenez geroztik, 
hitzen prozesamenduari dagozkion fitxategien barne-forma-
tuak, garai batean zeharo ulertezinak gertatzen zirenak, askoz 
interpretagarriagoak dira orain. 
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autore batek dokumentu bat idazten duenean, nolabaiteko 
barne-antolaketa bati jarraitzen dio: izenburua, atalen goibu-
ruak, arau tipografikoak, orrialdeen zenbakikuntza eta beste-
lako mekanismoak erabiltzen ditu dokumentuaren zatiak iden-
tifikatzeko eta elkarrekiko duten harremana edo garrantzia 
nabarmentzeko. Egitura-hierarkia horren barruan, paragrafoa 
izan ohi da behereneko maila: paragrafoan biltzen da doku-
mentuaren edukia. Batzuetan, autoreari erabilgarria iruditzen 
zaio eduki-motak –hala nola glosarioko terminoak edo zeharka-
ko erreferentziak– identifikatzea paragrafoaren barruan. Egitu-
ren deskribapenak eta eduki «pipitak» nahasten dituzten doku-
mentu-ereduei buruz esaten da eduki nahastua biltzen dutela. 

Datuak barra-barra erabiltzen dituzten eremuetan zein arlo 
transakzionaletan, dokumentuen kasuak homogeneoak izan 
ohi dira, prozesu automatikoen bidez edo prozesu automati-
koentzat ekoizten baitira, eta horien informazio-osagaiak elka-
rrekiko egiturazko harreman berdinean agertuko dira, aurrei-
kusitako moduan. Halako egiturek, normalean, hierarkia bat 
osatzen dute, XMl eskemen bidez edo hitzak prozesatzeko 
txantiloien bidez adierazten dena. XMl dokumentuetan, eduki-
ra bideratutako elementuen bidez deskribatzen dira dokumen-
tuaren osagaiak: <ItEM>, <NaME> edo <aDDRESS>; bestalde, 
elementu horiek egitura edo edukiontzi agregatuak izaten dira 
maiz, elementu xeheagoak biltzen dituztenak. Datu-baseetako 
baliabideen egitura, normalean, ez da izaten hain hierarkikoa, 
baina egiturak berak zehatz-mehatz bildu behar dira datu-ba-
seen eskemetan. 

Eremu kualitatiboagoetan, zeinetan informazioak ez bai-
tu hainbesteko garrantzirik, eta esperientzia gailentzen baita, 
Dokumentu Moten Espektroaren mutur narratiborantz egiten 
dugu, eta dokumentuen kasuak heterogeneoagoak bilakatzen 
dira, jendeak ekoizten dituelako, eta jendearentzat (Ikus koa-
dro gehigarria: Dokumentu moten espektroa, 4.2.1 atalean). 
Dokumentuetan bildutako informazioa kontzeptuala izaten 
da, edo gairen bati buruzkoa, ezen ez transakzionala; gaine-
ra, dokumentuko zatien arteko egiturazko harremanak askoz 
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ahulagoak izaten dira. Egitura zehatzaren eta edukiari loturiko 
arauen ordez, hierarkia azaleko bat baino ez da egoten, Word 
prozesadorearen edo HtMl ereduaren etiketek markatua: 
<HEaD>, <H1>, <H2> eta <lISt>. 

Baliabide baten barne-egituraren hierarkia, maiz, erauzi egi-
ten da, eta beste deskribapen-baliabide bereizi sortzen da ho-
rrekin, ezagun askoa: «aurkibidea», zeinak ahalbidetzen baitu 
baliabide primarioa topatzea eta elkarreragin-jarduerak egi-
tea harekiko. argitalpen fisikoetan, baliabideak behin bakarrik 
agertuko dira seguru asko, eta aurkibideak adieraziko du zer 
orrialdetan dauden; hala, irakurleak modua izango du kasuan 
kasuko kapitulua, atala edo eranskina aurkitzeko. Hipertestuen 
kontestuari dagokionez, baliabide bat liburu bateko kapitulua 
izango da beharbada, eta beste baten eranskina. aurkibide ba-
tzuk egituraren deskribapen estatiko gisa sortzen dira; beste 
batzuk, ordea, modu dinamikoan eratzen dira, barne-egiture-
tan oinarrituta, norbaitek baliabidera jotzen duen aldiro. Gai-
nera, beste sarrera-puntu batzuk sor daitezke eduki-osagaien 
deskribapenetatik edo izenetatik, esaterako, koadro-zerrenda 
hautagarriak, marrazkiak, mapak edo kodeak. 

Dokumentuetako osagaiak eta horien arteko harreman estruk-
turalak identifikatzea erraza da baldin eta dokumentuek arau 
koherenteak betetzen badituzte egiturari dagokionez (adib.: 
osagai ez-testual guztiek izan behar dute izenburu bat eta oin 
bat) eta aurkezpenari dagokionez (adib.: webguneetako hiper-
testu-esteken gainean sagua pasatzen duzunean, azpimarratu-
rik agertzen dira, eta kurtsorearen forma aldatzen da), eta arau 
horiek are nabarmenago erakusten badituzte informazio-osa-
gaien moten arteko bereizkuntzak. Egiturari eta aurkezpenari 
dagozkion ezaugarriak, askotan, neurri batean edo bestean or-
denatzen dira (adib.: letra-neurria, lerroen zabalera, zuriguneen 
kopurua), eta erabili ere hala erabiltzen dira, eduki-osagaiaren 
garrantzia adierazteko. 

Indexatze-algoritmo askok «hitz-poltsa» gisa hartzen dituzte 
dokumentuak; horrela, estatistikak kalkulatzen dituzte doku-
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mentuetan bildutako hitzen maiztasunari eta banaketari buruz, 
batere jaramonik egin gabe dokumentuaren semantikari eta 
egiturari. Baina badaude beste algoritmo batzuk, zeinak bar-
ne-egituraren deskribapena baliatzen baitute dokumentuen 
zati espezifikoagoak berreskuratzeko, eta, 10. kapituluan –elka-
rreraginak baliabideekin–, bi ikuspegiak alderatuko ditugu.  

metadatu estrukturalak

Metadatu estrukturalek, datu-baseen edo dokumen-
tuen eskemaren forma hartzen dutenek, informazio-ba-
liabideen klase bat deskribatzen dute, eta, beharbada, 
osagaien arteko inklusio- eta ezaugarritze-harremanei 
dagozkien xehetasun gramatikalak ere ezarri ditzake-
te. adibidez, liburu honetako kapituluetan, lau azpiatal
-maila biltzen dira. atal horietako bakoitzak badu izen-
burua, zenbait paragrafo eta bestelako testu batzuk, 
eta azpiatalak ere bai. Paragrafoetako eduki testualean, 
zenbait termino edo esaldi azpimarratuta daude, zeinen 
definizioa    azaltzen baita, eta berriro aipatzen baita 
glosarioan edo indizean; bestalde, badira aipu biblio-
grafikoak, bibliografian eta indizean agertzen direnak. 
Ezaugarri horiek behaketaren bidez deskubritu ditzake-
gu, baina orobat azter ditzakegu liburuaren metadatu 
estrukturalen bidez, liburuaren eskeman. 

Metadatu estrukturalei esker, deskriba dezakegu zer 
harreman dagoen datu-baseetako atalen artean, libu-
ru bateko kapituluen artean edo inbentarioa kudeatze-
ko sistema bateko zatien artean; halaber, harremanak 
deskribatu ez ezik, harremanak ezarri ditzakegu horien 
artean. Esate baterako, HtMl eskemak jakinarazten di-
gunez, <a> elementua erabil daiteke hipertestu baten 
esteka seinalatzeko; esteka hori aingura bat edo jomuga 
bat den, edo biak batera, atributuei esleitutako balioen 
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6.5.3 Harreman estrukturaLak baLiabideen artean 

Baliabide-mota askok «harreman estrukturalak» dituzte, elkar 
lotzen dituztenak. Web orriak, gehienetan, beste orri batzuekin 
lotuta daude. Batzuetan, orri-sorta baten arteko loturak orrien 
baitakoak dira, adibidez, online merkataritzako katalogo baten 
gunean. Ohikoagoa da, ordea, orrietako estekak beste webgune 
batzuekin lotuta egotea, eta, hala, esteken sare bat sortzea, zei-
nak guneen mugak gainditzen eta lausotzen baititu. 

Dokumentuen arteko loturak azter daitezke, inferentziak egite-
ko dokumentuen egileen arteko konexioei buruz. Dokumentuen 
arteko loturen patroia erabiltzea, aztertze aldera nolakoa den 

konbinazioaren araberakoa izango da. HtMl eskeman, 
REl atributu hautazkoak hipertestu-esteka baten helbu-
rua adierazten duen balio bat ekar dezake, eta HtMlko 
elementu guztietan txerta daiteke KlaSE atributu-balio 
bat, zeina CSS hautatzaile gisa balia baitaiteke, forma-
teatzeko edo elkarreragin dinamikoak izateko xedez. 

Eskemen erabilgarritasun-maila, sarritan, honen arabe-
rakoa izango da: nolako zehaztasunarekin egiten di-
tugun adierazpen erabilgarriak, eskemak eskaintzen 
dituen deskribapenetan eta ezarpenetan oinarrituz. Es-
kema instituzionalek ezarpen eta muga gehiago izaten 
dituzten normalean, ortodoxia profesionala eta hiztegi 
kontrolatuekin bat-egitea nabarmenduz. aplikazio so-
zialetako eta informaletako informazio-edukiari dagoz-
kion eskemek, ordez, ez dituzte hainbeste arau ezartzen. 
Metadatu estrukturalak erabiltzen diren, eta nola erabil-
tzen diren, konpentsazio bat da. Metadatu estruktura-
lak funtsezkoak dira informazio-bilketari eta argitalpe-
nari dagozkion prozesuetan kalitatea kontrolatzeko eta 
mantentzeko, baina norbaitek egin behar du metadatu 
horiek sortzeko lana.  
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sortzen duen jakintzaren eta komunitate intelektualaren egitura, 
ez da ideia berria, baina indarberritu egin da, beste pertsonekin 
partekatzen dugun informazioa webean edo formatu digitaletan 
dagoelako gero eta gehiago. Google bilatzailearen funtzio ga-
rrantzitsu bat da, hain zuzen ere, orriak sailkatzeko algoritmoa, 
zeinak web orrien garrantzia kalkulatzen baitu, besteak beste, 
zenbat esteka zuzentzen zaizkion kontuan hartuz, eta garrantzia 
gehiago emanez esteka gehien jasotzen dituzten web orriei.  

Webean oinarrituriko sare sozialen bitartez, jendeak modua 
dauka beste pertsona batzuekiko dituen loturak adierazteko; 
horrela, ez dago premiarik dokumentuetako edo bestelako me-
zuetako esteken konexioak aztertzeko eta inferentziak egiteko. 

geratu eta pentsatu: metadatu estrukturalak 
ikasketa-programetan

azter ezazu aurtengo ikasketa-programaren egitura. Zein-
tzuk dira haren elementu estrukturalak, eta elementu ho-
riek antolatzeko balio duten arauetako batzuk? Gogoan 
izan: erreparatu egiturazko elementuei, eta ez aurkezpe-
nari dagozkionei. Nolakoa da ikasketa-programa horren 
eskema estrukturala, beste ikasketa-programa batzuekin 
alderatuta? Zer elkarreragin-mota ahalbidetuko lirateke 
baldin eta ikasgai guztietan egitura berdina erabiliko ba-
litz ikasketa-programak egiteko? 

6.5.3.1 Hipertestu-estekak 

Soilik-irakurtzeko edo soilik-jarraitzeko egituren kontzeptua, bi 
dokumentu elkartzen dituena, Vannevar Bushek sortu zuela uste 
izaten da, 1945ean saiakera nabarmen bat argitaratu baitzuen: 
«as We May think». Bushek, hain zuzen ere, indexatze asozia-
tiboa deitu zion, eta honako definizio hau eman zuen horren 
harira: «xedapen bat, zeinaren bidez edozein itemi eragin ahal 
baitzaio beste item bat hautatzea berehala eta automatikoki». 
Modu horretan konektaturiko «itema», Bushen ikuspegian, liburu 
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bat edo artikulu zientifiko bat izaten zen gehienetan. Nolanahi 
ere, hipertestu-esteka baten aingura eta xedea edozein xeheta-
sun-mailako baliabide bat izan liteke: karaktere bat, paragrafo 
bat, dokumentu bat edo hipertestu-estekak konektatzen duen 
beste edozein baliabide-zati. Web esteka baten aingura eta xe-
dea dira haren zehaztapen estrukturalak, baina, sarritan, estekak 
beste ikuspegi batzuetatik aztertu behar ditugu (Ikus koadro 
gehigarria: hipertestu-estekei buruzko ikuspegiak). 

theodor Holme Nelson-ek, handik zenbait hamarkadara, indexa-
tze asoziatiboa berrizendatu zuen literary machines izeneko libu-
ruan, eta hipertestua deitu zion, ideia zabalduz, idazteko ez ezik 
irakurtzeko modu bat ere izan zedin. Nelsonek idazleei eskatu 
zien hipertestuak erabil zitzaten narratiba ez-sekuentziala sortze-
ko, eta, hala, irakurleei aukerak emateko; modu horretan, idazke-
ta-teknika berri bat sortuko litzateke: transklusioa izendatu zuena. 

Garai beretsuan, eta Nelsonen lanaren berri izan gabe, Douglas 
Engelbart-ek beste liburu bat idatzi zuen, augmenting the hu-
man Intellect, eta bertan deskribatu zuen etorkizuneko mundu 
bat non badauden profesional batzuk, ordenagailu interakti-
boak dauzkatenak, eta elkarri estekatutako baliabideen informa-
zio-espazio ba baliatzen dutenak. 

transklusioa

transklusioa esaten zaio baliabide bat edo baliabide-zati 
bat, hipertestu-erreferentzia baten bidez, beste baliabide 
batean txertatzeari. transklusioa, normalean, automatikoki 
egiten da, erabiltzaileek esku hartu gabe. Web dokumen-
tuetan irudiak txertatzea, horra hor transklusioaren adibide 
bat. transklusioaren teknika maiz erabiltzen da negozioe-
tako edo zuzenbideko dokumentuen prozesamenduan, 
arlo horietan ezinbestekoa baita eduki koherenteak eta 
eguneratuak erabiltzea, eraginkortasuna eta koherentzia 
lortzeko. 



370 Harremanak eta egiturak deskribatzea

1960ko hamarkadan, ordenagailuek ez zeukaten aurkezpen 
grafikorik, eta arazo matematiko eta zientifiko konplexuak 
ebazteko erabiltzen ziren batik bat; arazo horiek ebazteak 
hainbat minutu, ordu edo egun iraun zezakeen. Hortaz, garai 
hartan, zertxobait urruna eman zezakeen Nelsonen eta Engel-
barten proposamenak, hipertestuetan oinarrituriko konputa-
zio pertsonalak alegia. Nolanahi ere, 1968. urterako, Engelbar-
tek eta bere taldeak ordenagailuekiko giza interfazeak sortu 
zituzten, bai eta hipertestuak eta material interaktiboak ere, 
gidaritza-printzipio zenbaitekin batera. 

Gaur egun, hipertestu-estekak mekanismo estruktural ezaguna 
dira informazio-aplikazioetan, World Wide Web deritzonaren 
ondorioz, zeina 1989an proposatu baitzuten tim Berner-lee 
eta Rober Cailliau egileek. hipertestu-estekak kodetzeko eta 
jarraitzeko metodoak asmatu zituzten, geroztik famatua bihur-
tu den HtMlren bidez («Hipertestuak markatzeko hizkuntza» 
esan nahi du, ingelesez). Hipertestu-esteka bat hautatuez gero, 
dei egiten zaio hari lotutako baliabide bati: argazki bat, bideo 
bat edo aplikazio interaktibo bat izan daiteke. 

Nabigatzaileek ezagun bihurtu dituztenetik, hipertestu-este-
kak beste aplikazio konputazional batzuetan erabili izan dira, 
hala nola egitura- eta nabigazio-mekanismoetan. 

Hipertestu-estekei buruzko ikuspegiak 

Esteka baten presentzia adierazteko edo esteka-motak 
kodetzeko erabiltzen diren hitzei dagokie hipertestu-es-
tekei buruzko ikuspegi lexikoa. Webean, aingura-testua 
deitzen zaio esteka estruktural bat txertatzen zaien hi-
tzei. Modu orokorragoan, egitura erretorikoaren teoriak 
zera aztertzen du: nola adierazten duten testuko arauek 
edo seinaleek zer harreman dagoen testuen edo testu
-zatien artean; esate baterako, alde sotilak daude bi sei-
nale hauen artean: «ikus» eta «ikus, halaber». 
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6.5.3.2 esteka-egiturak aztertzea 

Baliabideen arteko esteka-sorta bat irudikatu dezakegu grafi-
koki, kaxen eta esteken patroi baten gisan. Baliabide batetik 
bestera esteka-konexio bat egoteak ez du esan nahi beste ko-
nexio bat dagoenik kontrako norabidean; hori dela-eta, nora-
bide-bakarreko eta bi-norabidetako estekak bereizten ditugu. 

Web orrietako hipertestu-esteka asko estrukturalak dira 
huts-hutsean, ez dutelako modu argian erakusten ha-
rremanaren arrazoia. Hala egiten dutenean, estekaren 
ezaugarri semantikoari esteka-mota esaten zaio. 

Estekei buruzko ikuspegi arkitektonikoak zehazten du 
ea estekak norabide-bakarrekoak edo bi-norabidekoak 
diren. bi-norabideko estekak sortzen direnean aingura 
baten eta xede baten artean, honelako zerbait gertatzen 
da: automatikoki sortzen da norabide-bakarreko esteka 
bat, kontrako norabidean ere jarraitu daitekeena. Xede 
berdina beteko lukete norabide-bakarreko bi estekak, 
baina itzultzeko esteka ez da automatikoki sortzen lehe-
nengo esteka sortzean. Ikuspegi arkitektonikoari lotuta, 
badago beste kezka bat: ea esteka bitarrak erabili –zei-
nak aingura bat eta xede bat lotzen baititu– edo n este-
ka bat erabili –zeinak aingura bat lotzen baitu hainbat 
xederekin– (Ikus 6.6 atala). 

«Front end» edo «azaleko» inplementazioaren ikuspe-
giak, berriz, zera aztertzen du: nola adierazten den es-
teka baten presentzia erabiltzaileen interfazean. «Este-
karen marka» esaten zaio horri: webeko esteketan, testu 
klikagarria azpimarratzea edo kolorez aldatzea da es-
tekak markatzeko ohiko modu bat. «back end» inple-
mentazioari dagokionez, estekak non gordetzen diren 
zehazten du: estekatutako baliabideetan txertatuta, ala 
bereiz, esteka-base batean (ikus 6.7 atala). 
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6.3 marrazkiaren ezkerraldean –esteka-egiturak aurkeztea– 
esteka-egitura baten errepresentazio grafikoa agertzen da. 
Esteka-sare txiki batekin ari garenean, halako diagrama bati 
esker errazago ikus dezakegu ezen baliabide batzuek esteka 
gehiago bidaltzen edo jasotzen dituztela beste batzuek bai-
no. Nolanahi ere, kasu gehienetan, ordenagailu-programen bi-
dez aztertzen ditugu esteka-egiturak, eta askoz hobeagoa da 
esteka-egiturak modu abstraktuagoan islatzea, matrize-forma 
batekin. Matrize horretan, lerroaren eta zutabearen buruko 
baliabide-identifikatzaileek estekaren jatorria eta xedea adie-
razten dute. Hau matrize bete bat da, esteka guztiak ez baitira 
simetrikoak; 1. eta 2. baliabideen artean esteka bat egoteak 
ez du esan nahi esteka bat dagoenik 2. eta 1. baliabidearen 
artean. 

Web baliabideen arteko esteken egitura modu grafikoan adie-
raz daiteke, edo matrize batean. matrizearen irudikapena abs-
traktuagoa da, eta ordenagailuek azter dezakete.

6.3 marrazkia: esteka-egiturak irudikatzea

Irudikapen grafikoa Matrizearen irudikapenaja
to

rr
ia

Xedea

Esteka-egiturak irudikatzea  



 Harremanak eta egiturak deskribatzea 373

Esteka-egitura berdinaren matrize-irudikapen bat ikus daiteke 
6.3 marrazkiaren eskuinaldean. Irudikapen horretan, baliabi-
deak erpinak dira, eta harremanak, berriz, baliabideak konek-
tatzen dituzten ertzak dira. Orain, grafikoen algoritmoak ba-
liatu ditzakegu ezaugarri erabilgarri asko zehazteko. Ezaugarri 
oso garrantzitsu bat da irismen-gaitasuna, hots, «hemendik 
hona irits zaitezke» ezaugarria. Hona hemen beste ezaugarri 
erabilgarri batzuk: bidaltzen eta jasotzen diren esteken bataz 
besteko kopurua, bi baliabideren arteko batez besteko distan-
tzia eta horien arteko bide laburrena. 

6.5.3.3 bibLiometria, shepardizing, metrika 
aLternatiboa eta sare soziaLen anaLisia

Informazio-zientzialariek duela mende bat ekin zioten aipu 
zientifikoen egitura ikertzeari (orain, bibliometria esaten zaio 
arlo horri), zientzialari eta argitalpen eragin handikoak identi-
fikatzeko xedez. argitalpenen bidez izaten diren ideia-fluxuak 
aztertuz, zientzialarien «lankide ikusezinak» identifikatu zitez-
keen –elkarren ikerketetan oinarritzen zirenak–, eta diziplina 
zientifiko zein ikerketa-alor berrien sorrera atzeman. Uniber-
tsitateek bibliometriaren bidez erabakitzen zuten ea gorago-
ko postu bat edo kontratu finko bat eskainiko zieten irakas-
leei; liburutegiek, berriz, ea zer baliabide aukeratuko zuten 
beren bildumarako.  

Dokumentuen arteko aipu-harremanak adierazteak ñabardura 
mordo bat ditu zuzenbidearen arloan; izan ere, epaiketetan, 
aurreko kasuak baliatzen baitira aurrekari gisa: hori dela-eta, 
zehatz-mehatz bereizi behar da ebazpen berri batek zer jarre-
ra hartzen duen aipaturiko aurrekariarekiko: ea jarraitzen dion, 
ala, kontrara, errefusatu egiten duen. shepardizing esaten 
zaio kasu edo ebazpen bat oraindik ontzat jo ote daitekeen 
ikusteko lege-arloko aipuak aztertzeari, izan ere, 1800eko ha-
markadaren amaieran, Frank Shepard delako batek argitaratu 
baitzuen, estreinakoz, kasu-aipuen zerrenda bat, iruzkin eta 
guzti; Shepard, hain zuzen ere, lege-arloko argitalpen-enpresa 
bateko saltzailea zen. 
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aiputzat har litezke webgune batera bideratzen duten este-
kak, beraz, tentagarria da analogia hori egitea, eta webaren 
shepardizing prozesuaz mintzatzea. Nolanahi ere, lege-epaiak 
iraunkorrak diren arren, web orriak ez dira horrelakoak, eta 
auzitegiek bakarrik daukate aipaturiko kasuak aurrekaritzat 
jo daitezkeen edo ez erabakitzeko eskumena; horrenbestez, 
Shepard-tankerako metrika bat erabili nahi bagenu web orrie-
tarako, zaila suertatuko litzateke hori kalkulatzea, eta ez litza-
teke oso fidagarria izango. 

Edonola ere, ukaezina da webak sekulako garrantzia duela ar-
gitalpen- eta komunikazio-bitarteko gisa, eta akademikoalari 
asko, gazteak bereziki, ekarpenak egiten ari dira beren arloe-
tan blog-sarrerak idatziz, txiokatuz, iruzkinak eginez online 
argitalpenetan, Wikipediako artikuluak idatziz, online ikasta-
ro ireki masiboak emanez (MOOC, ingelesezko sigletan), eta 
idazlanak, kodeak eta datu-sortak igoz sarbide askeko gor-
dailuetara. Bibliometria tradizionalak ez baitu aintzat hartzen 
lan-multzo hori, metrika alternatiboak proposatu dira, eragin 
akademikoaren bilgune berri horiek aztertzeko. 

Facebooken balorea honetan datza: gai da pertsona baten 
sare sozialaren egitura ustiatzeko, eta, horren bidez, iragarki 
pertsonalizatuak sortzeko pertsonarentzat eta harekin konek-
taturik dauden «adiskideentzat». Zenbait pertsonen jarduerek 
edo mezuek eragin jakin bat dute besteen gainean, besteek 
dirua gastatzea eragiten baitute, eta informatikaren arloko 
ikertzaile asko lanean dabiltza buru-belarri, zehaztu nahian 
zeintzuk diren jende horren ezaugarri garrantzitsuenak eta 
zer harremanek identifikatzen dituen hobekien. 
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6.6 ikuspegi arkitektonikoa 

Ikuspegi arkitektonikoak azpimarra jartzen dio harremane-
ko osagaien kopuruari eta abstrakzio-mailari; faktore horiek, 
batera hartuta, harremanaren konplexutasuna ezaugarritzen 
dute. laburki aztertuko ditugu arkitekturari dagozkion hiru 
kontu: gradua, kardinaltasuna eta norabidetasuna. 

Kontzeptu arkitektoniko horiek datu-ereduen sorreratik da-
toz, eta harremanak zehaztasunez baina maila abstraktuan 
deskribatzeko aukera eskaintzen dute, zeina funtsezkoa baita 
baliabideen arteko harremanak inplementatzen dituen anto-
laketa-sistema bat mantentzeko. aplikazioari eta teknologiari 
dagozkion bizi-zikloak inoiz baino motzagoak dira gaur egun, 
eta datu berrien kopuru eskergak sortzen dira, online elkarre-
raginen jarraipena handitu delako eta baliabide aktibo mordo 
bat dagoelako, Gauzen Interneten parte dena. antolaketa-sis-
temak ez baldin badira zutarri arkitektoniko argiekin eraiki-
tzen, zaila da horien neurria eta helmena areagotzea, baldin-
tza berrietara molda daitezen. 

6.6.1 gradua

Harreman baten graduak zera adierazi nahi du: zenbat entita-
te-mota edo baliabide-kategoria dauden harremanean. Nor-
malean, harremanen adierazpenean agertzen diren argumen-
tu-kopuruaren berdina izaten da; ez beti, ordea. 

Homer simpson (senarra)  honekin-ezkonduta-dago   
marge simpson (emaztea)

Goiko esaldi hori 2. graduko harreman bat da, harreman bitar 
bat, zeinean bi entitate-mota baitaude. Izan ere, «honekin-ez-
konduta-dago» harremanak, gure lehen definizioaren arabe-
ra, bi entitate-mota hauek behar baititu: «senarra» batetik eta 
«emaztea» bestetik. 
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Demagun, orain, ezkontzaren definizioa aldatzen dugula, eta 
ezkontzako bi parte-hartzaileak «pertsona» entitate-motaren 
edozein kasu izan daitezkeela. Bada, harremanaren adierazpe-
na berdin-berdina izango da, baina gradu batekoa izango da, 
entitate-mota bakar bat aski baita bi argumentuak osatzeko: 

Homer simpson (pertsona)  honekin-ezkonduta-dago  
marge simpson (pertsona)

Harreman batzuk adierazteko modu onena hirutarra da, hiru 
entitate-mota biltzen dituzte-eta. Datu-ereduen liburu asko-
tan agertzen den adibide bat da honako hau: 

Hornitzaileak zera-hornitzen-duzatiahonako-hau
-muntatzen daproduktua

Harreman hirutarrak errepresentatzeko, harreman bitarren 
sorta bat erabil daiteke beti; horretarako, entitate-mota berri 
bat sor daiteke, zeinak besteak lotzen baititu, txandaka. Da-
tu-ereduen sorreran, entitate-mota horri dummy esaten zaio. 

Hornitzaileak hornitzen-du dUMMY

zatia hornitzen-dena dUMMY

dUMMY muntatzen da produktua

Harreman hirutar zentzuzko bat hartzeak eta, hortik abiatuta, 
hiru harreman bitar sortzeak, DummY entitate-mota bat txer-
tatuz, gauza bitxia eman dezake, baina, eragiketa horri esker, 
harreman guztiak bitarrak izan daitezke, jatorrizko harreman 
hirutarraren esanahiari eutsiz. Harreman guztiak bitar bihurtu-
ta, errazagoa da harremanak gordetzea eta uztartzea, harre-
man berriak sortzeko xedez. 
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6.6.2 kardinaLtasuna 

Harreman baten kardinaltasunak adierazten du zenbat kasu 
lotu daitezkeen harreman bateko entitate-mota bakoitzare-
kin. lehen begi-kolpean, gradua bezalakoxea eman dezake, 
beste izen batekin, baina ez da. 

Kardinaltasuna azaltzeko, harreman bitarrei erreparatzea da 
errazena. Homer eta Margeren adibidera itzuliz gero, ezkon-
dutako senar-emazteak direla adierazten duen harremana 
banakakoa da, zeren senar batek emazte bat bakarrik izan 
baitezake aldi bakoitzean, eta emazte batek senar bakarra, 
Simpsontarrak bizi diren gizarte monogamoan bederen. 

Horren kontrakarrean, «honen-gurasoa-da» harremana as-
kotarikoa da, norbaiten guraso izatearen esanahian honako 
adierazpen hau bildu baitaiteke: 

Homer simpson honen-gurasoa-da bart eta Lisa eta 
maggie

6.6.1 atalean egin dugun moduan, harreman hirutar bat har de-
zakegu, eta horren harreman-arkitektura konplexua eraldatu, 
harreman sinpleago batzuk sortze aldera; horretarako, gura-
so izateari buruzko adierazpenak mugatuko ditugu, banakako 
kardinaltasuna izan dezaten: 

Homer simpsonhonen-gurasoa-dabart

Homer simpsonhonen-gurasoa-daLisa

Homer simpsonhonen-gurasoa-damaggie

Homerren hiru seme-alabei dagokien adierazpen askotari-
koan, hiru umeak elkarrekin agertzen dira, argumentu gisa, 
adierazpen erlazional berean; adierazpen horretan agerikoa-
goa da harreman berdina partekatzen dutela, banakako adie-
razpen bereizi eta errepikakorretan baino. 
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6.6.3 norabidetasuna 

Harreman baten norabidetasunak zehazten du zer ordenatan 
dauden konektatuta harreman bateko argumentuak. norabide
-bakarreko harremanak norabide batean bakarrik jarrai daitez-
ke; aldiz, bi-norabideko harremanak bi aldetara jarrai daitezke. 

Harreman simetriko guztiak dira bi-norabidekoak; aldiz, bi
-norabideko harreman guztiak ez dira simetrikoak (ikus 6.3.2.1 
atala: simetria). Nagusiaren eta haren manupeko langilearen 
arteko harremana zera da: «hau-enplegatzen du»; kontrako 
norabidean, ordea, beste harreman bat dago: «honek-enple-
gatzen-du». Sarritan, bi harremanen artean, bat bakarrik lexi-
kalizatzen da. 

6.7 inpLementazioaren ikuspegia 

azkenik, inplementazioaren ikuspegiak, harremanei dago-
kionez, aztertzen du nola gauzatzen edo kodetzen diren 
harremanak testuinguru teknologikoetan. Inplementazioa-
ren ikuspegia oso ezberdina da ikuspegi kontzeptualaren, 
estrukturalaren eta arkitektonikoaren aldean, zeinek harre-
manen esanahia eta egitura abstraktua aztertzen baitituzte. 
Inplementazioaren ikuspegia, kontrara, ikuspegi lexikoaren 
azpimultzo bat da; izan ere, inplementazioari baitagokio ha-
rremanak zer hizkuntzaren bidez adieraziko diren hautatzea. 
Nolanahi ere, jende gehienak uste du ezen inplementazioari 
dagozkion erabakiak forma teknologikoari buruzkoak direla, 
ezen ez hitzei buruzkoak. 

liburu honetan, antolaketa-sistema guztiei eragiten dieten auzi 
eta erronka funtsezkoei erreparatzen diegu, eta ez soilik tek-
nologian oinarritzen diren eta informazioa barra-barra erabil-
tzen duten horiei. Gure helmena mugatua izanik ere, badira, 
inplementazioaz denaz bezainbatean, zenbait kontu oso ga-
rrantzitsu, harremanen eta bestelako baliabide-deskribapenen 
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notazioari, sintaxiari eta erabilerari dagokionez. auzi horietako 
batzuk hemen aipatuko ditugu, laburki, eta xeheago azalduko 
ditugu 9. kapituluan: baliabide deskribapenen formak. 

6.7.1  inpLementazioaren Hautua 

Inplementazioaren hautuak zehazten du zenbateraino izan-
go den erraza harremanen sorta bat ulertzea eta prozesatzea. 
adibidez, kapitulu honetako bigarren esaldian, Simpson fami-
liaren harremanei buruzkoak adierazten dira, hizkuntza natu-
rala inplementatuz: 

simpson familian, badago Homer izeneko gizon bat eta mar-
ge izeneko emakume bat; ezkonduta daude, eta hiru se-
me-alaba dauzkate: bart izeneko mutikoa eta bi neskato, 
Lisa eta maggie.

Subjektua-predikatua-objektua erako sintaxia erabiliz gero, 
harremanak era esplizituagoan adieraziko dira: 

6.1 adibidea: subjektua-predikatua sintaxia

Homer simpson honekin-ezkonduta-dago marge simpson

Homer simpson honen-gurasoa-da bart

Homer simpson honen-gurasoa-da Lisa

Homer simpson honen-gurasoa-da maggie

marge simpson honekin-ezkonduta-dago Homer simpson

marge simpson honen-gurasoa-da bart

marge simpson honen-gurasoa-da Lisa

marge simpson honen-gurasoa-da maggie

bart simpson zera-da mutila

Lisa simpson zera-da neska

maggie simpson zera-da neska
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Jarraian, XMl inplementazio-sintaxi balizko baten adibidea 
aurkeztuko dizuegu, zeinean inklusio-harremanak azpimarra-
tzen baititugu, elementu biltzaileak erabiliz; bestalde, familia-
ko kideen arteko harremanak argi azaltzen dira, XMlren erre-
ferentziak baliatuz: 

6.2 adibidea: XmL inplementazio-sintaxia

<Family name>=”Simpson”>
 <Parents children=”Bart lisa Maggie”>
  <Father name=”Homer” spouse=”Marge” />
  <Mother name=”Marge” spouse=”Homer” />
 </Parents>
 <Children parents=”Homer Marge”>
  <Boy name=”Bart” siblings=”lisa Maggie” />
  <Girl name=”lisa” siblings=”Bart Maggie” />
  <Girl name=”Maggie” siblings=”Bart lisa” />
 </Children>
</Family>

Orain arte kapitulu honetan aurkeztu dugun ezein ereduk ez 
du islatzen gaur egungo familien konplexutasuna, gaur egun 
jendea hainbat aldiz ezkontzen delako eta haurrak izaten di-
tuelako ezkontide batekin baino gehiagorekin; nolanahi ere, 
gure adibideak nahikoa dira erakutsi nahi duguna erakusteko. 

6.7.2 sintaXia eta gramatika 

Hainbat arauk osatzen dute hizkuntza baten sintaxia eta gra-
matika: horien arabera zehazten da zer hitz elkartu daitezkeen 
eta zer elkarketa izango diren, hortaz, gramatikalak edo ondo 
osatuak. Hizkuntza naturalen artean antzekotasun asko daude: 
guztiek dauzkate izenak, aditzak, adjektiboak eta bestelako ka-
tegoria gramatikal batzuk; edonola ere, elementu horiek nork 
bere erara antolatzen ditu hizkuntza bakoitzak, eta alde handiak 
daude esaldiaren antolaeran, batzuen eta besteen artean. Za-
tiak antolatzeko arauekin bat eginez gero, esaldia egokia izan-
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go da sintaxiaren aldetik, baina horrek ez du esan nahi esaldia 
ulergarria izango denik semantikari dagokionez; hona hemen 
Chomskyren esaldi bitxia, adibide klasiko bihurtu dena: 

ideia berde kolorgeek amorruz lo egiten dute

Esaldi horren balizko esanahi guztiak arraroak dira, irudikatze-
ko zailak eta esperientzian zuzenean hauteman daitekeenaren 
eremutik kanpokoak; hala ere, euskaraz dakien edonork ikus 
dezakeenez, esaldiak men egiten dio arau sintaktikoei; ondo-
ko honek, berriz, arauak urratzen ditu, eta ez da tutik ulertzen: 

Lo amorruz kolorgeek ideia berde egiten dute 

6.7.3 inpLementazio-sintaXiaren baLdintzak 

Inplementazio-sintaxiaren baldintza oinarrizkoena zera da: adie-
razteko premia duen adierazpen guztiak adieraz ditzakeela. Ka-
pitulu honetako adibideetan, euskarazko hitzak eta zenbait sin-
bolo (geziak eta parentesiak) uztartu ditugu, era informalean, 
irakurleek erraz ulertzeko moduan, baina hizkuntza sinplea ez du 
ahalmenik euskaraz aise esaten ditugun gehienak adierazteko. 
Dena den, hizkuntza naturalaren abantailak pertsonei bakarrik 
dagozkie; ordenagailuei, berriz, errazagoa suertatzen zaie sinta-
xia mugatzaile eta formalagoa ulertzea. 

Inplementazioari gagozkionean, kontuan hartu behar dugu 
ea xede-erabiltzaileek ulertu eta erabil dezaketen. Norma-
lean, gai gara harreman bat hainbat hizkuntzatan adierazteko, 
esanahia aldatu gabe, hala nola izaten garen gai konputazio
-funtzionaltasun berdina hainbat programazio-hizkuntzatan 
inplementatzeko. Ikuspegi semantikotik erreparatuta hiru 
adierazpen hauek baliokideak dira: 

nire izena Homer simpson da

my name is Homer simpson

mon nom est Homer simpson
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Edonola ere, adierazpen hauek baliokideak izango dira baldin 
eta adierazpenok irakurtzen dituen pertsona euskaraz, ingele-
sez eta frantsesez moldatzen bada. 

antzeko egoera bat suertatzen da web orrien inplementa-
zioarekin. HtMl hizkuntza sortu zen web orriek nabigatzaile 
batean zuten itxura kodetzeko, eta HtMlko etiketa gehienek 
dokumentu inprimatuaren antzeko egitura sinplea dakarte. 
HtMl hizkuntzan, paragrafoak, item-zerrendak eta goiburu 
zenbakituak honela adierazten dira: <P>, <lI> eta <Hn>; hain 
da erraza, ezen eskolako haurrak ere gai baitira web orriak 
sortzeko. Nolanahi ere, HtMl bidez inplementaturiko webak, 
«begientzat» eginak daudenak, ez dira hain eraginkorrak ez 
praktikoak beste gauza batzuetarako, adibidez, produktuen 
katalogoekin, aginduekin, fakturekin, ordainagiriekin eta bes-
telako transakzio eta informazio aztergarri eta prozesagarrie-
kin diharduten ordenagailuentzat. aitzitik, webak «ordena-
gailuentzat» inplementatu nahi badira, hobe da arloan arloko 
hiztegiak erabiltzea XMl hizkuntzan. 

6.8 Harremanak 

antoLaketa-sistemetan

aurreko ataletan, harremanak aztertzeko bost ikuspegiak ale-
tu ahala, hainbat adibidetan esan dugu harremanek betekizun 
garrantzitsuak dituztela antolaketa-sistemetan. Bada, azken 
atal honetan, hiru antolaketa-sistema aztertuko ditugu, zeine-
tan harremanak bereziki funtsezkoak baitira; Web semantikoa 
eta Datu Estekatuak, antolaketa-sistema bibliografikoak eta 
sistemen integrazioarekin eta inter-operazionaltasunarekin 
loturiko egoerak. 
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6.8.1 Web semantikoa eta datu estekatuak

2001ean, idazlan klasiko batean, tim Berners-leek Web Se-
mantikoari buruzko ikuspegi bat aurkeztu zuen, zeinean in-
formazioa partekatu eta prozesatu baitzezaketen tresna au-
tomatizatuek, eta jendeak ere bai. Weba semantikoagoa izan 
dadin eta web baliabideen arteko harremanak argiagoak izan 
daitezen erabiltzen diren funtsezko teknologiak XMlren apli-
kazioak dira: RDF (ikus 5.2.2.4 atala: baliabideak Deskribatze-
ko markoa (RDF)) eta oWl (ikus 6.3.3 atala: ontologiak). tres-
na asko garatu dira kodetze semantikoagoak ahalbidetzeko, 
baina, tresna gehienen kasuan, teknologia semantikoetan eta 
web estandarretan aditua izan behar da horiek erabiltzeko. 

arrakasta handiagoa izango dute, ziur aski, helburu apala-
goak dituzten aplikazioek, hau da, dokumentu edo web orri 
bateko semantika sor guztiak kodetzen saiatzen ez direnak. 
adibidez, wiki eta blog erako tresna batzuetan oharpen se-
mantikoak egiteko txantiloiak biltzen dira, eta Wikipediak mi-
laka txantiloi eta «informazio-kaxa» dauzka, hartara informa-
zioa sortzeko eduki-kodeturiko formatutan. 

Web semantikoak webaren arkitekturaren oinarrizko printzi-
pioak moldatu nahi ditu, semantikoagoak izan daitezen; bada, 
ideia horren luzapen bat da «Datu Estekatuak» deritzon mugi-
mendua. HtMl dokumentuei dagokienez, estekek betekizun 
mugatuak dituzte: dokumentuen arteko harreman sinpleak 
ezartzea, alegia; RDF bidez deskribaturiko baliabideen artean, 
ordea, estekek zubiak eraiki ditzakete datu semantikoen uhar-
teen artean, eta Datu Estekatuen sare edo laino bat sortu. 
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6.8.2 antoLaketa-sistema bibLiograFikoak

antolaketa-sistemetako harremanez pentsatzen dugunean, 
hausnarketa asko katalogatze bibliografikotik datoz, hots, li-
burutegietako baliabideen eremutik eta horrekin loturiko bes-
te bi arlo hauetatik: sailkapen-sistemak eta thesaurus des-
kriptiboak. Harreman bibliografikoek bitarteko nabarmen bat 
eskaintzen dute liburu-katalogoak egituratzeko. 

Harreman bibliografikoak ohikoak dira liburutegiko baliabidee-
tan. Smiraglia eta leazer autoreek egiaztatu zutenez, WorldCat 
deritzon mundu mailako katalogoan bildutako lanen % 30ek, 

Wikipediak «informazio-kaxak» sortzen ditu: horietan, ka-
suan kasuko baliabide-motari orokorrean dagokion infor-
mazio egituratua biltzen du; modu horretan, Wikipediako 
egileek artikulu gehiago idaztea lortu nahi da. hiru adibide 
hauetan, «enpresa», «abestia» eta «hiria» informazio-kaxen 
zati batzuk ikus daitezke. 

Wikipediako informazio-kaxak
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gutxi gorabehera, lan eratorri edo asoziatiboak dituzte –OClC 
elkarteak kudeatzen du katalogo hori–. Familia bibliografikoen 
baitan, era askotako harremanak dauden itemen artean, baina 
lan eratorriak dituzten lanei dagokienez, batez besteko fami-
liak 3,45 itemez osaturiko daude. Bestalde, lan «kanonikoek», 
eragin eta esanahi kultural handia dutenek, hala nola «William 
Shakespeareren antzezlanak» edo biblia, familia bibliografiko 
oso handi eta konplexuak osatzen dituzte. 

6.8.2.1 tiLLett-en taXonomia 

Barbara tillettek, ikerketa batean, XIX. eta XX. mendeko ka-
talogoen arauak aztertu zituen, eta ohartu zen luzaroan exis-
titu direla katalogatze-arau asko, harreman bibliografikoak 
deskribatzeko balio dutenak. Hala, harreman bibliografikoen 
taxonomia bat garatu zuen, honako harreman hauek bilduz: 
baliokidetasuna, eratorpena, deskribapena, zatia-osoa, osa-
garria, sekuentzia edo kronologia eta ezaugarri partekatuak. 
Harreman-mota horiek atal honetan aipaturiko ikuspegiekin 
egokitzen dira: baliokidetasuna, eratorpena eta deskribape-
na, adibidez, harreman-mota semantikoak dira; zatia-osoa eta 
osagarria, berriz, partez semantikoak eta partez estruktura-
lak; sekuentzia edo kronologiak, partez lexikoak eta partez 
estrukturalak, eta, azkenik, ezaugarri partekatuei dagozkien 
harremanak partez semantikoak eta partez lexikoak dira. 

6.8.2.2 baLiabideen deskribapena eta sarbidea (rda)

Katalogatzearen arloko ikertzaile askok onartu dutenez, on-
line katalogoak ez dira oso ondo moldatzen itemen arteko 
harreman bibliografikoak kodetzeko garaian, bi arrazoi hauek 
tarteko: katalogoen aurkezpen-diseinua, batetik, eta katalo-
goen erregistroetan informazioa antolatzeko dauden mugak, 
bestetik. autore-izenen datu-base egiaztatuek, adibidez, in-
formazioa eskaintzen dute autore-izenen aldaerei buruz, eta 
hori funtsezkoa suerta daiteke autore baten lan guztiak aur-
kitzeko orduan; nolanahi ere, informazio hori ez da gordetzen 
katalogo-erregistroetan. Era berean, MaRC erregistroak –for-
matu digitalen bilduma bat da, itemak deskribatzeko balio 
duena– formateatu eta erakutsi daitezke web liburutegietan, 
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baina ikertzaileek, erabiltzaileek eta liburuzainek ezin dituzte 
erregistro horietako datuak berrerabili, beste xede baterako 
moldatu edo berrantolatu. 

RDa sistemaren belaunaldi berriek ahalegina egiten dihardute 
baliabide-deskribapenak, beren artean loturarik ez dutenak, 
elkartzeko, eta, hala, datu osoagoak eta elkarri-lotuagoak 
emateko lanei, egileei, argitalpenei, argitaratzaileei eta gaiei 
buruz. 

RDak, material bibliografikoen arteko harremanak adierazte-
ko, RDF erabiltzen du. 

6.8.2.3 rda eta Web semantikoa 

RDaren garatzaileek erabaki dute datu bibliografikoak RDF 
bidez kodetzea, hain zuzen ere liburutegi-katalogoetako da-
tuak eskuragarriagoak izan daitezen webaren bidez. Webean 
oinarrituriko hainbat prozesu, hala nola datuen uztarketa, 
aplikazio-programazioaren interfazeak (aPI, ingelesezko si-
gletan) eta web bilaketa, gero eta nonahikoagoak dira, eta, 
gainera, erabiltzaileek horiek topatzea espero dute; ondorioz, 
liburutegietako datuak isolatuago daude egunetik egunera. 
RDaren garatzaileen arabera, RDF da liburutegietako datuak 
sarean eskuragarriago egon daitezen lortzeko bidea. 

Xede horretaz gainera, hau da, liburutegietako datuak weba-
ren bidea eskuragarriagoak izan daitezen lortu nahi izateaz 
gainera, RDak zera bilatzen du: Web Semantikoaren izaera 
sakabanatua ustiatzea. Baliabideak eta baliabideen arteko ha-
rremanak deskribatzeko arauak RDF sintaxian adierazi ostean, 
eta jendearen eskura jarri ostean, arauak nahasteko eta uztar-
tzeko aukera dago. Informazio-sistemen sortzaile batek RDF 
erabiltzen badu horretarako, edozein RDF eskematik hautatu 
ditzake beren osagaiak. adibidez, bi eskema hauek har ditza-
kegu, Dublin Core metadatuen eskema (zeinak RDF ereduare-
kin bat egin baitu) eta Friend of a Friend eskema (FOaF, zei-
nak jendea eta jendearen arteko harremanak deskribatzeko 
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balio baitu), eta, biak bateratuz, metadatu-elementuen sorta 
bat eratu egunkari bateko artikulu bati buruz, informazio bi-
bliografiko estandarretik harago iristen dena. RDa RDFra era-
mateko prozesua ziztu bizian doa. 

6.8.3 integrazioa eta inter-operazionaLtasuna

Integrazioa zera da: informazioa modu kontrolatuan parteka-
tzea bi negozio-sistemaren, aplikazioren edo zerbitzuren edo 
gehiagoren artean, bai konpainia baten barruan bai beste kon-
painian batekin. Integrazioak esan nahi du alderdi batek infor-
mazioa erauzi edo lortu dezakeela beste batengandik; ez du 
esan nahi, ordea, hartzaileak informazioa erabil dezakeenik. 

Inter-operazionaltasuna, berriz, integrazioa baino harago doa, 
esan nahi baitu ezen informazioa trukatzen duten sistemek, 
aplikazioek edo zerbitzuek jaso duten informazioaren zentzua 
balia dezaketela. Inter-operazionaltasunaren baitan bil daitez-
ke honako jarduera hauek: sistema bakoitzari dagozkion osa-
gaiak eta harremanak identifikatzea, eta horien ezaugarriak 
eraldatzea: sintaxia, denek formatu berdina izan dezaten; egi-
tura, denek xehetasun-maila berdina izan dezaten, eta seman-
tika, denek esanahi berdina izan dezaten. 

Esaterako, Interneteko salmenta-gune batean, hainbat pro-
duktu erakutsiko dira, baina produktuak hainbat ekoizlerenak 
dira, eta nork bere erara deskribatzen ditu produktu berdinak. 
Halaber, erosketa- eta bidalketa-prozesua osorik gauzatzeko, 
beharrezkoa da bezeroari, produktuari eta ordainketari buruz-
ko informazioa zenbait enpresaren informazio-sistemetatik 
igarotzea. Baldin eta osagaiak eta horien arteko harremanak 
ez badira formalki zehazten sistema bakoitzean, premiazko 
informazioa kokatzeko eta eraldatzeko lantegia oso nekeza 
gerta daiteke, baita ezinezkoa ere. 

Kontrara, eredu horiek datu edo dokumentu-eskema gisa 
existitzen badira, edo programazio-hizkuntzetako klase gisa, 
modu ia guztiz automatikoan identifikatu eta ustiatu daitez-
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ke sistema ezberdinetako informazioaren arteko harremanak, 
inter-operazionaltasuna lortzeko edo sailkapen-sistema ez-
berdinak uztartzeko. Informazioaren integrazioa eta trukea 
eraginkorragoa baldin bada, horrek onura ekonomiko handiak 
ekartzen dizkie gobernuei, negozioei eta bezeroei; hori de-
la-eta, informazio-ereduak estandarizatzeko ahalegin nabar-
menak egiten ari dira hainbat industriatan. 10. kapituluan –el-
karreragin-jarduerak baliabideekin– sakonago landuko ditugu 
inter-operazionaltasunari dagozkion kontuak, batez ere nego-
zio-testuinguruetan azaleratzen direnak. 

6.9 seigarren kapituLuko gakoak 

- harremanak zera dira, hainbat gauzaren arteko elkarketa 
bat, elkarketa horrek esanahi jakin bat duelarik.

 (Ikus 6.1 atala: sarrera)

- Harremana duten baliabideak identifikatzea ez da aski, izan 
ere, baliabideek hainbat harreman izan baititzateke. 

 (Ikus 6.2 atala: baliabideak deskribatzea: laburpena)

- Baliabideen arteko harreman gehienak subjektua-predika-
tua-objektua ereduaren bidez adieraz daitezke. 

 (Ikus 6.3 atala: Ikuspegi semantikoa eta 6.7.1 atala: Inplemen-
tazioaren hautua)

- Ordenagailu batek adierazpen erlazionalak uler ditzan, hi-
tzen eta esanahien artean dauden harremanak aurkeztu 
behar lirateke, ordenagailu bidez prozesatzeko eran, ondo-
rioztapen eta ezaugarri semantiko nabarmen guztiak argi 
eta zehatz aipatuz. 

 (Ikus 6.3 atala: Ikuspegi semantikoa)
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- Harreman semantikoei dagokionez, hiru kategoria zabal 
hauek sailkatzen dira: inklusioa, ezaugarritzea eta jabetza. 

 (Ikus 6.3.1 atala: harreman semantikoen motak)

-  Elkarri lotuta dauden klase-inklusioko harremanen sorta ba-
tek hierarkia bat sortzen du, zeinari taxonomia esaten bai-
tzaio.

 (Ikus 6.3.1.1 atala: Inklusioa) 

- Sailkapena klase-inklusioari dagokion harreman bat da, zei-
na kasu baten eta klase batean artean gauzatzen baita.

 (Ikus 6.3.1.1 atala: Inklusioa) 

- Inklusio-harremanak iragankorrak dira berez, eta klaseen ki-
detzari edo ezaugarriei buruz inferentziak egitea ahalbide-
tzen dute. 

 (Ikus 6.3.2.2 atala: Iragankortasuna)

-  Klase-inklusioko harremanek halako bizkarrezur bat osatzen 
dute, zeinera eransten baitira beste harreman-mota batzuk, 
eta harremanen sare bat osatzen dute, ontologia deritzona. 

 (Ikus 6.3.3 atala: ontologiak)

- Hitzek klase-inklusioaren bidez adierazitako bereizkuntza 
semantikoak kodetzen dituztenean, harreman horretako 
klase espezifikoenari hiponimoa esaten zaio, eta hura biltzen 
duen klase orokorragoari, berriz, hiperonimoa.

 (Ikus 6.4.1.1 atala: hiponimia eta hiperonimia)

- Hizkuntzaren analisi morfologikoa, zeinak aztertzen baitu 
nola sortzen diren hizkuntza bateko hitzak unitate txikia-
goetatik abiatuta, barra-barra erabiltzen da testuen proze-
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samenduan, informazioaren berreskurapenerako indexak 
sortzeko xedez.

 (Ikus 6.4.3 atala: hitzen formen arteko harremanak)

- Baliabide-mota askok, beste baliabideekiko dituzten egitu-
razko harremanez gainera, beren barne-egitura dute.

 (Ikus 6.5.2 atala: Harreman estrukturalak baliabideen baitan)

- Dokumentuen arteko loturen patroia erabiltzea, aztertze al-
dera nolakoa den sortzen duen jakintzaren eta komunitate 
intelektualaren egitura, duela mende bateko ideia da. 

 (Ikus 6.5.3 atala: harreman estrukturalak baliabideen artean) 

- Hipertestu-esteka gehienak estrukturalak dira huts-hutsean, 
ez dutelako modu argian erakusten harremanaren arrazoia.

 (Ikus koadro gehigarria: hipertestu-estekei buruzko ikuspe-
giak)

- Ikuspegi arkitektonikoak azpimarra jartzen dio harremaneko 
osagaien kopuruari eta abstrakzio-mailari; arkitekturari da-
gokionez, hiru kontu garrantzitsu dira hauek: gradua, kardi-
naltasuna eta norabidetasuna. 

 (Ikus 6.6 atala: Ikuspegi arkitektonikoa)

- Weba semantikoagoa izan dadin eta web baliabideen arte-
ko harremanak argiagoak izan daitezen erabiltzen diren fun-
tsezko teknologiak hauek dira: XMl, RDF eta OWl. 

 (Ikus 6.8.1 atala: Web semantikoak eta Datu estekatuak)

- antolaketa-sistemetako harremanez pentsatzen dugunean, 
hausnarketa asko katalogatze bibliografikotik datoz, alegia, 
liburutegietako baliabideen eremutik eta horrekin loturiko 
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beste bi arlo hauetatik: sailkapen-sistemak eta thesaurus 
deskriptiboak.

 (Ikus 6.8.2 atala: antolaketa-sistema bibliografikoak)

- RDa sistemaren belaunaldi berriek ahalegina egiten dihar-
dute baliabide-deskribapenak, beren artean loturarik ez du-
tenak, elkartzeko

 (Ikus 6.8.2.2 atala: baliabideen deskribapena eta sarbidea 
(RDa))

- Integrazioa zera da: informazioa modu kontrolatuan parte-
katzea bi negozio-sistemaren, aplikazioren edo zerbitzuren 
edo gehiagoren artean, bai konpainia baten barruan bai bes-
te konpainian batekin.

 (Ikus 6.8.3 atala: Integrazioa eta inter-operazionaltasuna)

- Inter-operazionaltasuna, berriz, integrazioa baino harago 
doa, esan nahi baitu ezen informazioa trukatzen duten siste-
mek, aplikazioek edo zerbitzuek jaso duten informazioaren 
zentzua balia dezaketela.

( Ikus 6.8.3 atala: Integrazioa eta inter-operazionaltasuna)
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7.1 sarrera

Ia bi hamarkadaz, Pyramid izeneko lehiaketa bat eman zuten 
Estatu Batuetako telebistan. Saioan, bi talde aritzen ziren elka-
rrekiko lehian, eta talde bakoitzak bi kide zituen: bata, pertso-
na arrunt bat; bestea, pertsona famatu bat. lehen txandan, bi 
taldeetako kideek irudi bat ikusten zuten, piramide formakoa, 
zeinean sei kategoria agertzen baitziren: kategoria batzuk 
ohikoak ziren (adibidez, «Non bizi zara»); beste batzuk, or-
dea, ez hainbeste (adibidez, «Elikatu beharreko gauzak»). On-
doren, talde bakoitzak lehiatzeko aukera zuen, txandaka, 30 
segundoz. Helburua zera zen: taldekide batek puntuak lortzea 
kategorietako bati loturiko hitzak edo esaldiak identifikatuz, 
beste taldekideak emandako arrastoei esker. adibidez, «Non 
bizi zara» kategoriari dagokionez, xede-hitzetako bat hau izan 
zitekeen: «posta-kodea»; eta arrastoa, berriz, nirea 20170 da. 
«Elikatu beharreko gauzak» kategorian, berriz, halakoak ager 
zitezkeen: «negarrez ari den umea» eta «parkimetroa». 

lehen txandan gailentzen zen taldeak aurrera segitzen zuen, 
«Irabazleen Zirkulua» zeritzon atalera, zeinean jolasa alderan-
tzikatzen baitzen. Bigarren txandan, arrastoak emateaz ardu-
ratzen zenari bakarrik ematen zioten kategorien berri; orduan, 
kategoria horretako kasuak edo kontzeptuak iradoki behar zi-
tuen, beste kideak asma zezan zein ote zen kategoriaren ize-
na. adibidez, «sopranoa» edo «tenorea» aipa zitezkeen, tal-
dekideak «Kantu-ahotsak» edo «abeslari-motak» kategoria 
identifikatu zezan. 

Jolasak aurrera egin ahala, kategoriak gero eta zailagoak iza-
ten ziren. Interesgarria eta dibertigarria zen ikustea nola alda-
tzen ziren kategoria-izena asmatu behar zuen lehiakidearen 
proposamenak, arrastoak jaso ahala. arrastoak ematen zi-
tuen pertsona zapuztu egiten zen sarritan, izan ere, harentzat, 
arrasto guztiz agerikoak eta bereizgarriak ematen baitzituen, 
baina ez zuen lortzen arrastoak jasotzen zituenak kategoria 
asmatzerik. Ikus-entzuleek gogoko zuten hiztegiari eta kate-
goriei loturiko nahasmen-uneak partekatzea. 
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Pyramid telebista-saioaren garatzaileek testuliburu bat sortu 
zuten, zeinean hainbat gako aletzen baitzituzten kategoriei –
gauzen, jendearen, prozesuen, gertakarien edo baliokidetzat 
hartzen dugun beste edozeren multzoak edo klaseak– eta 
kategorizazioari –kasuak kategoriatan sailkatzeko prozesua– 
buruz. Jolas hori analogia erabilgarria da kapitulu honetan ai-
pagai izango ditugun kontu asko argitzeko. Pyramid jolasak 
erronkak proposatzen zituen, eta tarteka barregarria ere iza-
ten zen, jendeak bere esperientzien eta aurreiritzien arabera 
ulertzen baititu kategoriak, eta kategoria bateko kasu guztiak 
ez direlako neurri berean tipikoak edo iradokitzaileak. Gure 
antolaketa-moduak agerian uzten ditu gure pentsamendua-
ren prozesuak, geure ezaugarri pertsonalak islatuz nahi gabe 
bada ere, eta hori guztia dibertigarria suerta daiteke testuin-
guru sozial batean. Horregatik, Pyramid jolasaren frankiziak 
arrakasta handia izan du: 1973an abiatu zuen CBS kateak, eta 
ordu geroztik 20 herrialdetan baino gehiagotan eman dute. 

Bibliotekonomiako testu askotan, katalogatze-arauen bidez 
aurkezten da kategorizazioa: arau horiek metodo zorrozki 
preskriptiboen sorta bat osatzen dute, baliabideak katego-
rietan sailkatzeko balio duena. Halako metodoek baliabideak 
«markatu eta aparkatu» egiten dituztela esaten da; batzuek 
serio diote eta beste batzuek ironiaz. Informatikako testu 
askotan, programazio-hizkuntzako formulen bidez adieraz-
ten da nolakoa den informazioa sortzeko, prozesatzeko eta 
gordetzeko sortu beharra diren kategorien eratze-prozesua: 
«hona hemen nola definitzen den mota abstraktu bat, eta 
hona hemen datu-motaren sistema». Ikaskuntza automati-
koari eta datuen zientziari dagozkion testuek azaltzen dute 
nola sortzen diren kategoriak, bilduma edo datu-sorta bateko 
ezaugarrien balioen arteko korrelazioak analizatuz estatistika-
ren bidez. Kapitulu honetan guztiz bestelako ikuspegi batetik 
helduko diogu gaiari; nolanahi ere, ikuspegi hauek denek be-
ren tokia izango dute. 
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Kapitulu honetan barna ibiltzeko 

Hurrengo ataletan, aztertuko dugu ea nola eta zergatik 
sortzen ditugun kategoriak; horretarako, filosofian, hiz-
kuntzalaritzan eta psikologia kognitiboan egindako lan 
garrantzitsuak berrikusiko ditugu, hobeto ulertze aldera 
nola sortzen eta erabiltzen diren kategoriak antolake-
ta-sistemetan. aztertuko dugu nola aldatzen den gure 
antolaketa-moldea bakarrik dihardugunean edo talde 
sozial, kultural eta instituzionaletako kide gisa jarduten 
garenean (7.2 atala); ondoren, printzipio batzuk aipatu-
ko ditugu, kategoriak sortzeari (7.3 atala), diseinu-hau-
tuei (7.4 atala) eta inplementazioaren esperientziari (7.4 
atala) dagozkionak. Kapituluan barna, alderatuko dugu 
zer antzekotasun eta ezberdintasun dauden kategorien 
artean, jendeak sortuak edo ordenagailu-algoritmoek 
sortuak badira. Ohi bezala, gakoen laburpen bat eskai-
niko dugu kapituluaren amaieran (7.6 atala). 

7.2 KategoriaK: zer eta zergatiK

Kategoriak baliokidetasun-klaseak dira, hau da, berdin tra-
tatzen ditugun gauzen edo entitate abstraktuen sortak edo 
multzoak. Horrek ez du esan nahi kategoria bateko kasu guzti
-guztiak berdinak direnik, baizik eta, ikuspegiren batetik, edo 
helburu jakin batzuetarako, baliokidetzat joko ditugula, beren 
arteko antzekotasunak oinarritzat hartuz. Gauzaren bat kate-
goria bateko kidetzat hartzen dugunean, zenbait hautu egi-
ten ditugu: gauza horren propietate edo betekizun batzuetan 
zentratzen gara, eta beste batzuk, aldiz, bazterrean uzten di-
tugu. Gehienetan, modu automatikoan eta oharkabean egi-
ten dugu hori, baina orobat egin genezake modu esplizituan 
eta jakinaren gainean egonik. Kategoriak sortzen ditugunean 
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ahalegin kontziente bat eginez, eredu bat sortzen ari garela 
esaten dugu maiz. Ezaguna gertatu behar litzaizuke honako 
ideia hau: ereduak deskribapen sinplifikatuen sorta bat edo 
errepresentazio fisiko bat direla, zeinak konplexutasuna gu-
txiagotzen baitu neurri batean, ezaugarri batzuk nabarmen-
tzeko eta beste batzuei garrantzia kentzeko. 

Objektuekin edo egoerekin topo egiten dugunean, lagunga-
rria suertatzen zaigu horiek kategoria bateko kide gisa identi-
fikatzea, haiekiko elkarreraginean jarduteko. adibidez, eraikin 
ezezagun batera sartzen garenean, seguru asko sarbide bat 
ireki edo zeharkatu beharko dugu, ate gisa identifikatuko du-
guna. Baliteke ate zehatz hori inoiz ikusi ez izana, baina ate 
guztien moduko propietateak eta potentzialtasunak edukiko 
ditu: kirten edo helduleku bat dauka, espazio handiago batera 
sartzeko modua eskaintzen du, ireki eta itxi egiten da. ate ja-
kin hori «ateak» kategorian sailkatzen badugu, «leihoak» kate-
goriatik ezberdinduko dugu: bigarren kategoria horretan, oro-
bat daude heldulekuak dituzten eta itxi eta ireki egiten diren 
objektuak, baina normalean ez gara horietatik sartzen beste 
espazio batera. Horrenbestez, kategorizazioari dagozkion iri-
tziak ez dagozkio soilik klase batean biltzen denari, ezpada 
klase batetik kanpo uzten denari ere. Edonola ere, kategorien 
mugak ez dira zorrotz-zorrotzak: badira ate berezi batzuk, ba-
serrietan eta landa-eremuan ohikoak direnak, zeinak bi zati 
baitituzte: behekoa itxita manten daiteke, ate moduan, eta 
goikoa, berriz, zabalik utzi, leiho baten gisan. 

Kategoriak, beraz, eredu kognitibo eta linguistikoak dira, eta 
aurretiko jakintza aplikatzeko balio dute; kategoriak sortzea 
eta erabiltzea giza jarduera oinarrizkoak dira. Kategoriei esker, 
gauzen arteko loturak ezar ditzakegu, beren arteko antzeko-
tasunak eta ezberdintasunak aintzat hartuz; halaber, katego-
riak baliatzen ditugu zerbait hautematen, komunikatzen, az-
tertzen aurreikusten edo sailkatzen dugun aldiro. Kategoriarik 
eduki ezean, anabasa erabatekoaren tankera hartuko genioke 
munduari, zeinean gauzek ez bailukete harreman ulergarririk 
ez aipagarririk izango elkarren artean. Pareta bateko sarbi-
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dearekin topo egin aldiro, zeharo berria irudituko litzaiguke, 
eta haren propietateak eta elkarreraginak deskubritu beharko 
genituzke, inoiz beste aterik ikusi ez bagenu bezala. Jakina, 
gauza bat kasu zehatz bat dela identifikatu behar izaten dugu 
sarritan, baina kategoriei esker ulertu dezakegu ezen kasu hori 
beste kasu batzuen baliokidea dela. Gauza guztiz espezifiko 
bat aipa dezakegu, hala nola «hitzaldi-gela nagusiko egurrez-
ko atea», edo gauza orokorrago bat: «edozein ate».

Haurrek, baita hitz egiten ikasi aurretik ere, zenbait jarrera 
izaten dituzte, zeinak iradokitzen baitigute kategoriak sortu 
dituztela objektu fisikoen forma, kolorea eta zuzenean haute-
mateko moduko bestelako propietateak aintzat hartuz. Jen-
deak ia ahaleginik egin gabe ikasten ditu hazi diren kulturan 
eta hizkuntzan gorpuzturiko milaka kategoria. Era berean, jen-
deak bere esperientzien, zaletasunen eta helburuen arabera 
egokitzen ditu kategoria kultural horiek, edo kategoria indibi-
dualak sortzen ditu hutsetik, baliabideak modu pertsonalean 
antolatu behar dituenean. Gerora, bizitako egoeren ondorioz 
eta hezkuntza formalaren bitartez, pentsamendu-prozesu sis-
tematikoak eta logikoak baliatzen ikasten du jendeak, hala, 
kategoriak sortu eta ulertu ditzakete ingeniaritzan, logistika, 
garraioan, zientzian, zuzenbidean, negozioetan eta beste tes-
tuinguru instituzional batzuetan. 

Kategorizazio kulturalean, indibidualean eta instituzionalean 
badira oinarrizko ideia komin batzuk, baina horietako bakoi-
tzak prozesu eta xede ezberdinak nabarmentzen ditu katego-
rien sorrerari dagokionean, hortaz, bereizkuntza erabilgarria 
da. Kategorizazio kulturala, hasteko, gizakien gaitasun kogni-
tibo natural gisa uler daiteke, zeinak antolaketa-sistema for-
malen eta informalen zutarri gisa balio baitu. Kategorizazio 
indibiduala, berriz, berez sortu ohi da, norberaren jarduera 
pertsonaletatik. Kategorizazio instituzionalak, azkenik, hona-
ko premia honi erantzuten dio: koordinazio eta lankidetza for-
mala gauzatu behar da konpainien, gobernuen eta xederen 
batera bideraturiko bestelako egitasmoen baitan eta horien 
artean. 
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Hiru testuinguru horietan, jendeak sortzen ditu kategoriak; 
badira, ordea, kategoria konputazionalak, hau da, ordenagai-
luko programek sortzen dituztenak informazioa berreskura-
tzeko, ikaskuntza automatikoa gauzatzeko, aurreikuspen-a-
nalisiak egiteko eta beste hainbat helburutarako. Kategoria 
konputazionalak, zenbait alderditan, jendeak sorturiko kate-
gorien modukoak dira; beste alderdi batzuetan, aldiz, guztiz 
bestelakoak dira. 

7.2.1 Kategoria KulturalaK 

Kategoria kulturalak dira kategorien forma arketipikoa: horie-
tan oinarritzen dira kategoria indibidualak zein instituzionalak. 
Kategoria kulturalek, gehienetan, egunerokoan munduarekiko 
ditugun esperientziak eta gure jakintza kultural pilatua adie-
razten dituzte. Halako kategorien bidez deskribatzen dira ob-
jektuak, gertakariak, egoerak, barne-esperientziak, norabide 
fisikoak, entitateen arteko harremanak eta giza esperientzia-
ri dagozkion beste hamaika kontu. Modu primarioan ikasten 
dira kategoria kulturalak, zuzeneko heziketarik gabe, haurrek 
beren zaintzaileekin duten harreman arruntaren bitartez; tes-
tuinguru kultural zehatzetan gertatzen den hizkuntzaren jabe-
tzearekin eta hizkuntza-erabilerarekin loturik daude. 

alde handiak daude hizkuntzen artean: hitzak berak ezber-
dinak dira, jakina, eta, gauza funtsezkoagoetan ere badira al-
deak; horregatik, hiztunek eta idazleek arreta jarri behar diete 
munduaren edo esperientziaren zenbait alderdiri, beste hiz-
kuntza batzuetan garrantzirik ez dutenei. Maiz, erlatibotasun 
linguistikoa esaten zaio ideia horri. (Ikus taula gehigarria: Erla-
tibotasuna linguistikoa). 
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erlatibotasun linguistikoa

aniztasun linguistikoaren eraginez, Benjamin Whorf-ek, 
XX. mendearen erdialdean, adierazpen sendoegi bat 
egin zuen hizkuntzaren, kulturaren eta pentsamendua-
ren artean dagoen harremanaz. Whorfek argudiatu zue-
nez, norberaren ama-hizkuntzaren berezitasunak bal-
dintzatzen dute nola pentsatzen dugun eta zeri buruz 
pentsa dezakegun. Hainbat ideia muturreko proposatu 
zituen, besteak beste, aEBko herri indigenak ez zirela 
gai «denbora» deritzon kontzeptua ulertzeko, ez bai-
tzeukaten ingelesez «denbora» esaten zaion hori adie-
razteko hitzik ez forma gramatikalik. Hizkuntza horiei 
buruzko azterketa zuhurragoek erakutsi zutenez, guztiz 
faltsuak ziren adierazpenaren bi zatiak. 

Nolanahi ere, hizkuntzalari akademikoek fama kendu 
dioten arren Whorfen ideien bertsio sendoei, erlatibota-
sun linguistikoaren bertsio ez hain deterministek eragina 
izan dute, eta lagungarriak dira kategorizazio kultura-
la ulertzeko. Jarrera neurrizkoena Roman Jakobson-ek 
adierazi zuen, labur bai labur; zera esan zuen: «hizkun-
tzen arteko ezberdintasuna da, muinean, zer adierazi 
behar duten, eta ez zer adierazi ahal duten». Euskaraz, 
adibidez, zera esan dezakegu: «auzokide batekin egon 
nintzen atzo». Genero gramatikala daukaten hizkuntze-
tan, ordea, auzokidea gizona ala emakumea den adie-
razten duen hitz bat hautatu behar da. 

Esate baterako, australian badago hizkuntza aborigen bat, 
Guugu Yimithirr izenekoa, zeinean ez baitute erabiltzen ez-
kerra edo eskuina adierazteko kontzepturik; aitzitik, norabide 
kardinalak baliatzen dituzte. Euskaraz, iparrera begira dagoen 
pertsona bati zera esango genioke: «Egin pauso bat ezkerre-
ra»; haiek, ordea, pausoa mendebalderantz egiteko esango 
liokete. Pertsona hori hegoaldera begira balego, «eskuinera» 



 Kategorizazioa: Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea 401

egiteko esango genioke, baina haiek ez lukete mendebaldea-
ren kontzeptua aldatuko. Pentsa zer zaila izan behar duen 
Guugu Yimithirr hizkuntzako hiztun bat eta euskaldun bat 
lankidetzan jardutea biltegi edo armairu bateko gauzak an-
tolatzen. 

Honako honetaz ohartzea ez da polemikoa: komunitate kul-
tural eta linguistikoek nork bere esperientziak eta jarduerak 
dituztela, eta, ondorioz, jakintza ezberdinak dituztela eremu 
jakin batzuen inguruan. Ezin da ukatu ezen Chicagoko uniber-
tsitateko ikasleek eta Guatemalako oihan tropikaleko biztan-
leek ez dutela ikuspegi bera izango animalien inguruan, edo 
«zuhaitzen aditu» ezberdinek (taxonomoek, paisajistek, baso-
zainek) nork bere erara kategorizatuko lituzketela zuhaitzak. 

Bestalde, nahiz eta ezberdintasun handiak dauden jatorriz-
ko klimen, inguruneen eta kulturen artean, fenomeno natura-
lak deskribatzen dituzten «taxonomia herrikoiak» harrigarriki 
koherenteak dira mundu zabalean barna. Duela mende erdi, 
Emile Durkheim eta Marcel Mauss soziologoak ohartu ziren 
ezen taxonomia herrikoien hizkuntzak eta egiturak gizakien 
familia-harremanen ispilu direla (adibidez, zuhaitz-mota ba-
tzuk elkarren ahaide izan daitezke; animaliak, ordea, beste fa-
milia guztiz ezberdin bateko kideak izango lirateke). Zera ira-
doki zuten bi ikertzaileek: jendeak, mundua aztertzeko, giza 
familia-harremanak hartzen zituela oinarritzat, eta, horrela, 
errazago ulertzen zutela mundua. 

Brent Berlin antropologoa, zeina beranduagoko belaunaldi 
batekoa baita, bat dator Durkheimek eta Maussek adierazi zu-
ten gauza batekin, uste baitu lotuta daudela ahaidetasun-ha-
rremanak eta taxonomia herrikoiak; nolanahi ere, ikertzaile 
horrek esaten du gizakiak mundu naturalean oinarritu zirela 
beren familiak osatzeko, eta ez alderantziz. 
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7.2.2 Kategoria indiBidualaK 

antolaketa-sistemetan kategoria indibidualak sortzen dira, 
pertsonen esperientzietatik, zaletasunetatik eta baliabide-bil-
dumetatik eratortzen diren ad hoc baldintzak asetzeko. Kate-
goria kulturalak poliki garatzen dira, bolada luze batez; kate-
goria indibidualak, berriz, berariazko jarduera baten eraginez 
sortzen dira, egoera jakin bati erantzuteko edo antolaketaren 
arloko erronka sortu berri bat konpontzeko. Ondorioz, antola-
keta-sistema indibidualetako kategoriek bizialdi laburrak iza-
ten dituzte, eta gehienetan, ez dute irauten sortu dituen per-
tsonak baino luzaroago. 

Kategoria indibidualek oinarritzat hartzen dituzte kategoria 
kulturalak, baina badituzte bi ezberdintasun nagusi horien al-
dean. Hasteko, kategoria indibidualek oinarri irudimenezkoak 

«66 North» arropa-markaren iragarki batean, Whorfen hipo-
tesia aipatzen da; zera dio: nahiz eta islandiarrek ehun hitze-
tik gora dauzkaten elurra izendatzeko, neguko arropa bakar 
baten izena axola zaie: iragarkiko markakoa, hain zuzen ere. 

(argazkia: R. Glushko. Reykjavikeko aireportuan egina)

Hipotesi whorfiarra arropa-iragarki batean 
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edo metaforikoak izaten dituzte batzuetan, eta sortzailea-
rentzat nolabaiteko garrantzia izan arren, kategoria kultura-
lak distortsionatu ditzakete, edo gaizki-ulertuetarako bidea 
eman. Bigarrenik, kategoria indibidualak kategoria kulturalen 
bertsio espezializatuak edo laburtuak izaten dira maiz, eta 
esperientzia edo historia pertsonala biltzen dute. adibidez, 
pertsona bat txinan eta Mexikon bizi izan bada, edo bertako 
jendearekin bizi izan bada, baliteke kategoria oso indibiduali-
zatuak ezartzea gustuko dituen eta gustuko ez dituen janariei 
dagokionez, hala txinatar nola mexikar sukaldaritzako ezau-
garri nabarmenak uztartuz.  

Bestalde, antolaketa-sistemetako kategoria indibidualek oro-
bat islatzen dute pertsona batek denboran bildu dituen onda-
sunen, musikaren, liburuen, web orrietako laster-marken edo 
bestelako baliabideen sorta idiosinkratikoa. Finantza-erregis-
troen, paper pertsonalen edo mezu elektronikoen antolake-
ta-sistemek sarritan erabiltzen dituzte kategoria oso berezi-
tuak, eta kategorizazio horretan eragina dute honako faktore 
hauek: zer jarduera gauzatu behar diren, zer harreman dituen 
beste pertsonekiko, historia pertsonaleko gertakariak eta bes-
te kontu guztiz indibidualizatuak. Beste modu batera esan-
da, kategoria indibidualen bidez antolatzen diren bildumetan, 
normalean, ez dira bilduma horretako baliabide-moten lagin 
adierazgarri guztiak biltzen. Pertsona guztiek izango balute 
musika-, liburu-, arropa- edo jostailu-bilduma berdina, leku as-
pergarria litzateke mundua. 

tradizioan, kategorizazio indibidualaren sistemak ez dira ikus-
gai egon besteentzat, eta ez dira haiekin partekatu; aldiz, gero 
eta ohikoagoa da jendeak bere argazkiak, musika edo bes-
telako baliabide pertsonalak partekatzea webeko antolaketa
-sistemetan. Flickr, Instagram, Youtube eta antzeko webgu-
neetan, jendeak bi kategoria-motak erabiltzen ditu edukiari 
etiketak jartzeko: aurrez existitzen ziren kategoria kulturalak 
zein berek sorturiko kategoria indibidualak. 
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7.2.3 Kategoria instituzionalaK 

Kategoria kulturalak modu inplizituan sortzen eta erabiltzen 
dira, eta kategoria indibidualak, berriz, nor bere kasara sor-
tzen eta erabiltzen ditu jendeak; nolanahi ere, kategoria insti-
tuzionalak bestelakoak dira: modu esplizituan sortzen eta era-
biltzen dira, eta, sarritan, jende ugarik egiten ditu, lankidetzan. 
Kategoria instituzionalak, gehien-gehienetan, eremu abstrak-
tuetan sortzen dira, informazioa barra-barra erabiltzen den 
arloetan, zeinetan premiazkoak baitira kategoria zehatzak eta 
ez-anbiguoak, jarduerak arautzeko eta sistematizatzeko, in-
formazioaren partekatzea eta berrerabilera ahalbidetzeko eta 
transakzioen kostuak murrizteko. Gainera, mundua bere ho-
rretan deskribatu ordez, kategoria instituzionalak sortzearen 
xedeetako bat izaten da mundua aldatzea edo kontrolatzea, 
kategoria kulturaletan biltzen diren eremu semantikoak bai-
no eredu formalagoak eta ausazkoagoak ezarriz. legeetan, 
araudietan eta estandarretan kategoria instituzionalak zehaz-
ten dira maiz, eta, horiekin batera, baliabideak kategoria be-
rrietan sailkatzeko erabakiei buruzko arauak xedatzen dira, 
bai eta jarrerari buruzko arauak ere, jendeak kategoriekin nola 
jardun behar duen agintzen dutenak. Kategoria instituziona-
len zehaztapen zorrotzak sailkapena ahalbidetzen du: baliabi-
deak modu sistematikoan esleitzea antolaketa-sistema bate-
ko kategoriei. 

Nahiz eta, kategoria instituzionalak sortzeko, prozesu siste-
matikoagoak erabiltzen diren, kategoria kulturalak edo in-
dibidualak ezartzeko orduan baino, horrek ez du ziurtatzen 
kategoria instituzionalak modu sistematiko eta arrazoizkoan 
erabiliko direnik beti, izan ere, baliteke kategoria instituzio-
nalak erabiltzen dituzten pertsonek ez ezagutzea kategorien 
oinarrian dauden arrazoiketak. Era berean, kategoriak sortze-
ko molde horrek ez du eragozten aurreiritzien eragina. Hain 
justu ere, interpretazioari edo jarrerei dagozkien aurreiritziak 
ezartzea edo sustatzea izaten da kategoria instituzionalen 
helburua maiz. Horren adibide argi bat da hauteskunde-iruzu-
rra, zeinetan hauteskunde-barrutien mugak diseinatzen bai-
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tira alderdi politiko edo talde etniko bati abantaila emateko 
moduan (Ikus koadro gehigarria: Hauteskunde-iruzurra Illinoi-
seko 17. kongresu-barrutian). 

Kategorizazio instituzionalak desberdintasun alde nagusi bat, 
kategorizazio indibidualarekin konparatuz gero: kategorizazio 
instituzionalean ahalegin nabarmenak egin behar dira, hala-
beharrez, aurrez existitzen diren kategoria indibidualen arte-
ko bat ez-etortzeak bateratzeko, baldin eta kategoria horiek 
lanari edo testuinguruari dagokion jakintza erabilgarria gor-
puzten badute, zeina galdu egiten baita sistema instituzional 
formal batera igarotzean. 

Bestalde, kategorizazio instituzionalek orobat gainditu behar 
dute kategoria kulturalen lausotasuna eta koherentzia eza, ze-
ren kategoria instituzionalek, sarritan, estandar logiko zorro-
tzagoak bete behar baitituzte, inferentziak ahalbidetzeko eta 
lege-baldintzak betetzeko. Gainera, kategorizazio instituzio-
nalaren prozesua, gehienetan, aintzat hartu behar da aurre-
kontuen eta langileen planifikazioan. Kategoria instiuzionalen 
mota batzuk prozesu konputazionalen bidez diseinatu edo 
deskubritu daitezke; gehienak, ordea, norbanako askoren lan-
kidetzaren bitartez eratzen dira: normalean, antolaketa bateko 
hainbat zatitako edo hainbat konpainiako kideek egiten dute. 
adibidez, hauteskunde-iruzurrari dagokionez, azpimarratu 
behar da jendearen esku daudela halako programen inputak 
eta barrutien ezarpenari buruzko erabakiak: hori dela-eta, ba-
rrutiak kategoria instituzionalak dira; programak, ordea, pro-
zesua eraginkorrago bihurtzeko tresnak baino ez dira. 
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Parte-hartzaileen era askotako ikuspegiak, negozioei dagoz-
kionak edo teknikoak, funtsezko osagaiak izaten dira maiz 
kategoria sendoak garatzeko orduan, hots, tentuz identifika-
tutako baldintzak betetzen dituzten kategoriak garatzeko or-
duan. Bestalde, baldintzak aldatu egiten direnez denborare-
kin, orobat aldatu behar izaten dira kategoria instituzionalak, 
eta honako hauek bildu behar izaten dituzte: bertsioen kon-
trola, onarpen-azterketak eta beste mantentze- zein gobernu
-prozesu formal batzuk. 

Illinoiseko 17. kongresu-barrutiari «untxi bat patinetan» 
goitizena jarri zioten 2003tik 2013ra bitartean, forma be-
netan bitxia zeukalako. Barruti arraro hura sortu zen, hain 
zuzen ere, elkarren kontrako alderdietako legegile titula-
rrentzat aukera onuragarriak sortzeko. 

(Argazkiaren iturria: nationalatlas.gov. Ezin da copyright 
bidez babestu, 17 USC Sec. 105 tarteko)

Hauteskunde-iruzurra illinoiseko  
17. kongresu-barrutian
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geratu eta pentsatu: Kolorea

Har dezagun kategoria zabal-zabal bat: kolorea. Zein-
tzuk dira kolorearen kategoria «kultural»aren adibide 
batzuk? Eta kategoria «indibidual»ari dagozkionak? Eta 
«instituzionalak? 

Zenbait kategoria instituzionalek erabilgarritasun mugatua 
edo zehatza zuten hasieran, baina, denborarekin, arruntagoak 
bilakatu dira, eta, kategoria kulturaltzat hartzen ditugu orain. 
Horren adibide bat da, esaterako, kimikako taula periodikoa: 
Mendeleev-ek garatu zuen, 1869an; osagai kimikoak antola-
tzeko kategoria-sistema berri bat zen. taula periodikoa fun-
tsezkoa bihurtu zen zientzialarientzat, osagaien propietateak 
ulertzeko balio baitzuen, bai eta artean deskubritu gabeko 
osagaiak aurreikusteko ere. Gaur egun, taula periodikoari bu-
ruzkoak lehen hezkuntzan irakasten dira, eta, osagai kimikoez 
gainera, beste gauzak mordo bat antolatzen dira taula perio-
dikoaren antzeko egitura grafiko bat erabiliz, besteak beste, 
zientzia-fikziozko filmak, desertuak eta superheroiak. 

7.2.4 Kategorizazioaren continuum Bat

Ikusi dugun eran, kategorizazio kulturalaren, indibidualaren 
eta instituzionalaren kontzeptuak erabilgarriak suertatzen dira 
prozesu eta xede primarioak bereizteko, jendeak kategoriak 
sortzen dituenean. Nolanahi ere, hiru kategoria-mota horiek 
fusionatu egin daitezke, uztartu, edo talka egin dezakete bata 
bestearekin. Beraz, hiru kategoriek muga zehatzak dituztela 
irudikatu beharrean, pentsa genezake halako eremu batzuk di-
rela, kategorizazio-jardueren eta metodoen contiuumean. 

Errepara diezaiegun, adibide baterako, animaliak kategoriza-
tzeko ikuspegi ezberdinei. Instituzio zientifikoek, animaliak ka-
tegorizatzeko orduan, sailkapen-sistema esplizituak baliatzen 
dituzte, printzipio jakin batzuk betetzen dituztenak: linnaeu-
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sen taxonomian, filum, klase, ordena, familia, genero eta espe-
zietan sailkatzen dira animaliak. Kategorizazio kulturalari da-
gozkion praktikak ezin dira egoki deskribatu taxonomia nagusi 
baten terminoen arabera, ez baitira hain zorrotzak: batzuetan, 
printzipioen araberako taxonomiekin bat egiten dute, eta beste 
batzuetan ez. Nahiz eta gizakiak animalien erreinuaren baitan 
sailkatzen diren sailkapen-sistema biologikoetan, testuinguru 
kultural gehienetan gizakiak ez dira animaliatzat hartzen. Ba-
tzuetan, testuinguru kulturaletan ere erabiltzen da gizakiei da-
gokien izendapen zientifiko bat, homo sapiens deritzona, ge-
nero-espeziearen izendapen taxonomikoak eragina izan baitu 
gizakiei eta (beste) animaliei buruzko kontzepzio kulturaletan 
hainbat urtez. 

Bestalde, animalien kategorizazio kulturalean, etxeko animaliak 
eta animalia basatiak bereizten dira sarri. «Etxeko animalien» 
kategorian, normalean, txakurrak, katuak eta arrainak biltzen 
dira. Etxeko animalia bat hainbat mailatan kategorizatu daite-
ke, kategorizazioaren ikuspegi indibidualak, kulturalak eta ins-
tituzionalak biltzeko eran: besteak beste, «animalia» (kulturala/
instituzionala), «ugaztuna» (instituzionala), «etxeko ile-laburre-
koa» (instituzionala), «katua» (kulturala) eta «etxekaltea» edo 
«kutuna» (indibiduala) izan daiteke; horretaz guztiaz gainera, 
etxeko animaliak banaka identifikatu daitezke, izen baten edo 
gehiagoren bidez. Bestalde, badira bestelako etxeko animaliak 
ere, txakurrez, katuez eta arrainez aparte. Pertsona batzuek 
etxeko animalia bitxi samarrak izaten dituzte: txerriak, adibi-
dez. Norbanako batek txerri bat badauka etxean, edo beste 
norbait ezagutzen badu txerri bat daukana etxean, bada, «txe-
rriak» ere sartuko ditu «etxeko animali»ei dagokien kategorian. 
Baldin eta jende gero eta gehiagok txerriak baditu etxean, az-
kenean, «txerriak» ere etxeko animaliei dagokien kategoria kul-
tural nagusiaren barruan sartuko dira. 

Ikuspegi kulturaletara hurbiltzen diren ikusmoldeetan, kategoria 
tradizional samarrak biltzen dira, elkarreragin-jarduera soziale-
tan modu inplizituan ikasten direnak, hala nola «etxeko anima-
liak» zeintzuk diren zehazten duten ulerkera nagusiak; ikuspegi 
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instituzionalera hurbiltzen diren ikusmoldeek, aldiz, kategoria 
esplizitu eta formalak azpimarratzen dituzte, adibidez, sailka-
pen-sistema biologikoetan erabiltzen diren kategoriak. 

7.2.5 Kategoria KonputazionalaK 

Baliabideen kopurua edo baliabideekin loturiko deskribapen- 
edo iruzkin-kopurua hain denean handia non jendeak ezin 
baitu eraginkortasunez aztertu, kategoria konputazionalak 
eratzen dira, ordenagailu-programen bitartez. Kategoria kon-
putazionalak sortzen dira informazioa berreskuratzeko, au-
rreikuspen-analisiak egiteko edo bestelako aplikazioak gau-
zatzeko, informazioaren eskalari edo abiadurari dagozkion 
baldintzak erabakigarriak direnean. Horrela sortutako katego-
riek jendeak sorturiko kategorien antza dute gauza batzue-
tan, baina ez, ordea, beste batzuetan. 

Kategoria konputazional sinpleenak estatistika deskribatzai-
leen bidez sor daitezke (ikus 3.3.4 atala). Estatistika deskriba-
tzaileek ez dituzte etiketa kultural edo instituzional ezagunak 
erabiltzen berek sorturiko kategoriak izendatzeko; aitzitik, 
itemen kategoria inplizituak sortzen dituzte, item ohikoene-
tatik zer neurritan bereizten diren kontuan hartuta. adibidez, 
banaketa arrunta duen datu-sorta batean, joera zentralei eta 
sakabanaketari dagozkion estatistikak erreferentzia-neurri es-
tandarrak izango dira, edozein behaketa egiteko. Estatistika 
horien bidez, oso bestelakoak diren itemen edo balio atipiko 
ez-probableen kategoriak identifikatzen dira, hainbat arazo-
ren adierazgarri izan litezkeenak: besteak beste, neurketa-a-
katsak, gaizki kalibraturiko ekipamendua, aski prestaturik ez 
dauden langileak edo iruzurra egiten ari direnak. 

testuak prozesatzeko metodo eta aplikazio askok estatistika 
sinpleak baliatzen dituzte hitzak kategorizatzeko, hizkuntza 
batean, dokumentu-bilduma batean edo dokumentu soltee-
tan zenbat aldiz agertzen diren kontuan hartuta; ondoren, in-
formazioa berreskuratzeko aplikazio ugaritan ustiatzen dira 
kategoriak horiek (ikus 10.4.1 eta 10.4.2 atalak). 
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Jendeak sortzen eta baliatzen dituen kategoriak, halaber, 
modu esplizituagoan erabil daitezke algoritmo eta aplikazio 
konputazionaletan. Zehazki, sailkatzaile deitzen zaie item bat 
edo kasu bat kategoria batean edo gehiagotan sailka ditza-
keten programei. Informatikaren baitan, ikaskuntza automati-
koari dagokion adarrean, sailkatzaileak sortzeko teknika ugari 
biltzen dira: programa horiek sortzeko, ondo kategorizaturiko 
adibideak baliatzen dira adibide moduan. Prestaketa-mota ho-
rri, hain zuzen, ikaskuntza ikuskatua esaten zaio: ikuskatua da, 
batetik, kategoriaren bidez etiketatutako adibideekin hasten 
delako, eta ikaskuntzari dagokio, bestetik, sailkatzaileak bere 
jarduna hobetzen duelako denborarekin, kategoriak bereizten 
dituzten ezaugarrien garrantzia egokituz. Baina, zorrotzak 
izanda, ikaskuntza ikuskatuko teknikek ez dituzte kategoriak 
ikasten: aldiz, jasotako edo beste norbaitek emandako kate-
goriak inplementatzen eta ezartzen dituzte. Jendeak sortu-
riko kategorien inplementazio konputazionalaz xeheago hitz 
egingo dugu 7.5 atalean.  

caFe estandarrak: Kategorizazio-ikuspegien 
arteko mugak lausotuz

CaFE estandarren bitartez (Batez Besteko Erregai Eko-
nomia Korporatiboaren laburdura, ingelesez), bi katego-
riatan sailkatzen dira ibilgailuak: «bidaiari-autoak» eta 
«kamioi arinak», eta, erregai-efizientziari dagokionez, 
kamioiei baino minimo altuagoa ezartzen zaie autoei, 
kamioiek bestelako erabilera arrunt batzuk izaten dituz-
telako.

CaFE estandarrak indarrean sartu zirenean, kamioi arin 
gisa sailkaturiko ibilgailuak «betekizun arin»etarako era-
biltzen ziren oro har, nekazaritza- eta ekoizpen-arloetan. 
Pentsa genezake «kamioi arinak» “erdibideko kategoria” 
bat direla, tartekoa: kamioi arinak ez dira autoak, ez eta 
kamioien parekoak ere; horregatik, ibilgailuen sailkape-
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nari dagokionez, «arin» kategorian sar daitezke. «autoa» 
eta «kamioi arina» kategorien ezaugarriak zehaztea eta 
tartekotasun edo erdibidekotasun hori formalizatzea: ho-
rra hor erregai-efizientziari dagokion politika koheren-
te eta garden bat, ibilgailuen arteko bereizkuntza infor-
malak eta gradualak baliatzen dituena, inplementatzeko 
modu bakarra. 

Ekoizle batek urte batean saltzen dituen ibilgailu guztien 
batez besteko erregai-ekonomia CaFE estandarrak bai-
no baxuagoa baldin bada, isunak ordaindu behar ditu. 
Hori dela-eta, «kirol ibilgailu utilitarioak» ekoizten dituz-
te (SUV, ingelesezko sigletan), zeinak bat baitatoz, CaFE 
estandarren arabera, kamioi arinen ezaugarriekin; edono-
la ere, jende gehienak auto gisa baliatzen ditu ibilgailu 
horiek. Era berean, Pt Cruiser deritzon ibilgailua, Chrysler 
enpresak 2000-2001 urteetan ekoitzitako retro estiloko 
eta bost ateko ibilgailua, auto bat dela iruditzen zaio jen-
de askori. auto baten itxura du; bidaiarien garraioarekin 
lotzen dugu, eta ez nekazal lanekin, eta, hain justu ere, 
igorpen-estandarrei dagokionez, auto gisa sailkatzen da 
formalki. Nolanahi ere, kirol ibilgailu utilitarioak bezalaxe, 
Pt Cruiser kamioi arin bat da CaFE sailkapen-sisteman. 

CaFE estandarrak garatu egin dira denborarekin, eta 
kategoria kultural holistikoen eta kategoria instituzional 
formalen arteko talka politikoen agertoki bihurtu, zeinean 
eragina baitute industriaren, gobernuen eta antolakun-
de politikoen presioek. Bestalde, CaFE estandarrek eta 
ekoizleen aterabideek eragina izan dute kategoria kultu-
raletan: autoen itxurari buruzko ulerkera kulturala alda-
tzen ari da, ekoizleek Pt Cruiser eta antzeko ibilgailuak 
diseinatzen dituztelako: halako ibilgailuek, autoen funtzio 
bera bete arren, ezohiko tankera dute, eta etekina atera 
diezaiokete CaFE estandarrek kamioi arinen harira ezar-
tzen dituzten zehaztapenei.
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Kontrara, ikaskuntza automatikoko teknika konputazional 
ugari gai dira baliabide-bilduma bat aztertzeko eta itemen ar-
teko erregulartasun edo korrelazio estatistikoak deskubritze-
ko; ondorioz, kategoria-sortak eratu ditzakete, aurrez etike-
taturiko datuekin prestatzeko premiarik gabe. Prozesu horri, 
beraz, ikaskuntza ez-ikuskatua edo patroi estatistikoen antze-
matea esaten zaio. Zientzialari kognitiboek sorturiko katego-
rizazio-eredu konputazionaletan, ikaskuntza-metodo estatis-
tiko ez-ikuskatuak erabiltzen dira sarri, eta ez da harritzekoa, 
zeren, 7.2.1 atalean –Kategoria kulturalak– esan dugun mo-
duan, kategoria kulturalei buruz dakigun gehiena ez baitugu 
heziketa esplizituaren bidez ikasten. 

ikaskuntza ikuskatua eta ez-ikuskatua 

Ikaskuntza automatikoaren barruan, badira bi azpi-atal, 
garrantzitsuak direnak antolaketa-sistemei dagokionez: 
ikaskuntza ikuskatua eta ez-ikuskatua. Ikaskuntza ikus-
katuan, ikaskuntza automatikoko programa bati itemen 
edo dokumentuen adibideak ematen zaizkio, kategorien 
arabera sailkatuak, eta, horrela, programak ikasten du 
item berriak kategoria egokian sailkatzen. Ikaskuntza 
ez-ikuskatuan, programak item berdinak jasotzen ditu, 
baina bere kabuz sortu behar ditu kategoriak, itemen 
artean zer korrelazio dagoen aztertuz; horregatik, ba-
tzuetan patroi estatistikoen antzematea deitzen zaio 
ikaskuntza ez-ikuskatuari. 

Kategoria konputazional asko kategoria indibidualen antze-
koak dira, baliabide- edo datu-bilduma konkretuekin loturik 
daudelako, eta xede mugatu batzuk asetzeko sortu direlako. 
Mezu elektronikoen sarrera-ontzia edo ordenagailuko fitxa-
tegiak antolatzeko darabiltzazun kategoriek zeure interesak, 
jarduerak eta sare pertsonalak islatzen dituzte, eta, ziur aski, 
bestelakoak izango dira beste edonoren kategorien aldean. 
Halaber, bankuak zure transakzio espezifikoak aztertuko ditu, 
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kategoria konputazionalak sortzeko eta “bezero ona” edo iru 
“zurgilea” izango zaren zehazteko; nolanahi ere, bankuko be-
zero bakoitzak bere kategoria izango du. 

Ikuspegi zehatz hori agerikoa bihurtzen da kategoria konputa-
zionalak deskribatzeko moduei erreparatzen diegunean. «Iru-
zur-transakzioa 4264123456780123 txartel-jabearen kasuan»: 
kategoria kulturalak ez bezala, ez da kategoria lexikalizatu 
bat, hitz bakarreko etiketa bat duena. «atea» eta «leihoa» hi-
tzek helmen zabala dute, ez daude xede bakar batekin lotu-
ta. Beste modu batera esanda, «atea» eta «leihoa» kategoria 
kulturalak behin eta berriro erabiltzeko modukoak dira, eta, 
zentzu horretan, datu ekonomikoak edo osasunari buruzko 
datuak biltzeko erabiltzen diren kategoria instituzionalen an-
tzekoak dira, zeinak hainbat xedetarako aztertu baitaitezke. 
«atea» eta «leihoa» kontzeptuen definizioa zertxobait lausoa 
izan daiteke, baina kategoria instituzionalak zehatzago zeda-
rritzen dira, legeen edo araudien bidez maiz. Horren adibi-
deak dira Ipar Amerikako Industria Sailkapen Sistema (NaICS, 
ingelesezko sigletan) –aEBko Errolda Bulegoak kudeatzen 
du– eta Produktu eta Zerbitzu Estandarren Nazio Batuetako 
Kodea (UNSPC, ingelesezko sigletan). 

azkenik, badago beste alde bat jendeak eta prozesu konputa-
zionalek sorturiko kategorien artean: jendeak sortutako kate-
goriei dagokienez, beste pertsona batzuek ikuskatu ditzakete 
era horretako kategoria ia guztiak, eta zer arrazoiketaren ara-
bera sortu diren azaldu; konputazio bidez sorturikoen kasuan, 
ordea, gutxi batzuk bakarrik dira gai hori egiteko. Eredu kon-
putazional batek mailegu-eskatzaileak kategorizatzen baditu, 
kreditua jasotzeko hautagai onak edo kaskarrak diren kontuan 
hartuz, seguru asko zenbait propietate erabiliko ditu horre-
tarako: adina, diru-sarrerak, helbidea eta ezkontza-egoera, 
hartara bankuko langileak erabakia ulertu edo azaldu dezan. 
Nolanahi ere, beste kategoria konputazional askoren kasuan, 
bereziki ikaskuntza teknika sakonen bidez sortuak direnak, 
ezin dira bereizi horiek erabiltzen ikasi duten eredu matemati-
koetatik; ondorioz, jendeak ezin ditu interpretatu. 
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7.3. KategoriaK sortzeKo

printzipioaK

7.2 atalean –Kategoriak: zer eta zergatik– kategoriak zertan 
diren azaldu dugu, bai eta zertarako sortzen diren ere: zer 
testuinguru kultural, indibidual eta instituzionaletan, eta zer 
xederekin. Horretan ari ginela, kategoriak sortzeko printzipio 
batzuk aipatu ditugu, sakondu gabe. 

Orain, modu sistematikoan begiratuko diogu kategoriak sor-
tzeko printzipioei, besteak beste: enumerazioa, propietate ba-
karrak, hainbat propietate, hierarkia, probabilitatea, antzeko-
tasuna eta teorian eta xedeetan oinarrituriko kategorizazioa. 
Kategoriak sortzeko modu horiei dagokionez, bakoitzak bere 
informazio-moldeak eta mekanismoak erabiltzen ditu katego-
rietako kidetza ezartzeko orduan. 

7.3.1 enumerazioa 

Kategoriak sortzeko printzipio sinpleena enumerazioa da; 
sorta finitu edo zenbakarri bateko edozein baliabide bihur 
daiteke kategoria bateko kide, egitate horrengatik bakarrik. 
Printzipio horri hedapen-definizioa ere deitzen zaio, eta sor-
ta bateko kideei hedapen esaten zaie. Kategoria instituzional 
asko enumerazioaren bidez zehazten dira, balio posibleen 
edo legalen sorta gisa; adibidez, aEBko 50 estatuak edo ISO 
moneta-kodeak. 

Enumerazio-kategorien bidez, anbiguotasunik gabe ezar dai-
tezke kategorietako kidetzak, izan ere, estatu bat edo moneta
-kode bat kategoria bateko kidea izango da edo ez da izango; 
ez dago beste aukerarik. Dena dela, argitasun horrek baditu 
alde txarrak: zaila da argudiatzea ezen enumerazioan modu 
esplizituan aipatzen ez den zerbait kategoriako kidetzat har-
tu beharko litzatekeela; hori dela-eta, legeak eta araudiak zu-
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rrunak izan daitezke. Gainera, kategoria oso handia denean, 
enumerazioa ez da erabilgarria, ez eta efizientea ere; halako 
kasuetan, kategoria zatitu behar da, edo enumerazioa ez be-
zalako printzipioren batean oinarrituriko definizio bat eman. 

adibidez, hainbat milurtekotan, lurtarrok «planeta» deritzon 
kategoria kultural bat erabili izan dugu, zeruko objektu «al-
derraiak» definitzeko, eta gure eguzki-sistemako planetak 
bakarrik ezagutzen genituenez, enumerazio bidez definitzen 
genuen planetaren kategoria: Merkurio, Venus, lurra, Marte, 
Jupiter eta Saturno ziren kategoria horretako kideak. XVIII. 
eta XX. mendeen bitartean, Urano, Neptuno eta Pluton plane-
tak identifikatu ziren, eta planeten zerrendara gehitu, katego-
ria kulturala aldatu gabe. Baina, azken hamarkadetan, ordura 
arte ezezagunak ziren planeta mordo bat atzeman dira, gure 
eguzki-sistematik kanpo daudenak; ondorioz, planeta-kopu-
rua mugagabea bihurtu denez, enumerazioak ez du jada balio 
planetak definitzeko. 

Nazioarteko Astronomia Elkarteak (IaU, ingelesezko sigle-
tan), kategorien krisia konpontze aldera, definizio hau eman 
zuen planetari buruz: «zeruko gorputz bat, zeinak a) izar ba-
ten inguruan orbitatzen baitu, b) aski masa baitu gorputz zu-
rrunaren indarra gainditzeko eta oreka hidrostatikoa lortzeko, 
forma esferikoa edo ia esferikoa lortuz, eta c) bere orbitaren 
ingurua garbitu baitu». Zoritxarrez, Plutonek ez du hirugarren 
irizpidea betetzen, eta jada ez da planeten kategoriako kide-
tzat hartzen; orain, «planeta nano» deitzen zaio. 

Kategoria kultural nabarmen baten definizioa aldatzeak po-
lemika eta larritasun itzela sortu zuen jende xehearen artean. 
lehen hezkuntzako ikasleak eta irakasleak kexu agertu ziren, 
Plutonen aurkako bidegabekeria eta curriculumean izango 
zen etena salatuz; garai hartan, halako goiburuak plazaratu 
ziren, besteak beste: «Plutonen gradu-beherapenak hankaz 
gora ipini du hezkuntza». 
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planetak, zerrendatzeko gehiegi: Kepler-en 
arrastoari jarraitzea

Behatoki espazial bat da Kepler; Nasak jaurti zuen 2009. 
urtean, zera aztertzeko: ea ba ote zeuden lurraren an-
tzeko beste planeta batzuk, beste eguzki batzuen ingu-
ruan orbitatzen dutenak, Esne Bidea galaxian. Keplerrek 
planeta berri milaka batzuk deskubritu eta egiaztatu 
ditu jada, eta emaitza horiek kontuan hartuta, pentsa 
daiteke izarrak adina planeta egon daitezkeela gutxie-
nez: hau da, ehunka bilioika batzuk, Esne Bideari baka-
rrik erreparatuta. Zenbatu azkar. 

7.3.2 propietate BaKarraK 

Kasuak identifikatzen eta deskribatzen ditugunean, senezkoa 
eta erabilgarria izan daiteke horien propietateez pentsatzea 
(horixe aztertu genuen bi atal hauetan: 4.3 atala, Baliabideen 
identitatea eta 5. kapitulua: Baliabideen deskribapena eta me-
tadatuak). Horrenbestez, senezkoa eta erabilgarria izan behar 
luke propietateak aintzat hartzea kasu honetan ere: kasu bat 
baino gehiago aztertzen dugunean, konparazioak egiteko eta 
kategoriatzat edo baliokidetasun-klasetzat zer kasu hartuko 
diren erabakitzeko. Kategoria bateko kideak propietate edo 
arau baten edo gehiagoren bidez zehazten badira, kategoria 
horrek edukiera-definizioaren printzipioari jarraitzen dio, eta 
propietateei berei edukiera esaten zaie. 

Pentsa zenezake ezen kategoria baten enumerazioa edo he-
dapen-definizioa propietateen azterketa bat dela; izan ere, 
«estatu bat izatea» ez al da, bada, Kaliforniaren propietate 
bat? Baina estatutasuna ez da propietate bat, hain justu ere 
«estatua» hedapenaren bidez definitzen delako: hau da, Kali-
fornia estatu bat den edo ez jakiteko modu bakarra da esta-
tuen zerrendan ote dagoen egiaztatzea. 
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Baliabide baten propietate bakar oro erabil daiteke kategoriak 
sortzeko; zentzu horretan, propietate intrintseko estatikoak 
izaten dira errazenak. 5. kapituluan –Baliabideen deskribape-
na eta metadatuak– azaldu genuen eran, baliabide bati da-
txezkion eta inoiz aldatzen ez diren propietateak dira propie-
tate intrintseko estatikoak. Objektu naturalen edo ekoitzien 
konposizio materiala, adibidez, propietate intrintseko estatiko 
bat da, baliabide fisikoak antolatzeko balio duena. adibidez, 
musika-bilduma pertsonal bat antolatzeko sisteman, oinarri-
tzat hartzen badira formatu fisikoari dagozkion propietate 
intrintseko estatikoak, honako kategoria hauek erabiliko dira: 
Cdak, DVDak, biniloak, 8 pistako kartutxoak eta kaseteak. 

Propietate bakarrak erabiltzea logikoa da baldin eta propieta-
teek balio-kopuru txiki samar bat badute, adibidez, musika-for-
matuen kasuan, eta bereziki erabilgarriak izango dira propie-
tateek lotura estua badute baliabideen erabilera-moduarekin: 
musika-bildumaren kasuan, hain zuzen ere, formatu bakoitza 
entzuteko ekipamendu zehatz bat behar da. Hala, musika kate-
goriaren azpi-kategoria bilakatzen da balio bakoitza. 

Baliabide intelektual baten egilea nor den, noiz sortu zen eta 
non dagoen ezin da zuzenean hauteman, baina propietate in-
trintseko estatikoak dira halere. Baliabidearen gaia edo xedea, 
«zeri buruzkoa da» eta «zertarako sortu zen hasieran» galde-
ren erantzunak, propietate intrintseko estatikoak dira orobat, 
eta ezin dira zuzenean hauteman, informazio-baliabideen ka-
suan bereziki. 

Baliabide baten izena edo identifikatzailea ausazkoa izaten da 
maiz, baina behin zehaztu denean, normalean ez da aldatzen: 
hortaz, propietate estrintseko estatiko bat da. Baliabideen bil-
duma batek identifikatzaile alfabetikoak edo numerikoak ba-
ditu, ordenaren printzipioaren arabera antola daitezke balia-
bide horiek –espeziak, liburuak, langileei buruzko erregistroak 
eta beste hainbat gauza–, modu guztiz fidagarrian. Horren 
harira, batzuei zalantza sortzen zaie, ea antolaketa-printzipio 
horrek kategoria-sistema bat sortzen duen benetan, ala, kon-
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trara, identifikatzaileei datxekien ordena ustiatu besterik ez 
duen egiten. adibidez, identifikatzaile alfabetikoei dagokie-
nez, pentsa dezakegu ezen ordena alfabetikoak kategoria-sis-
tema errepikakor bat sortzen duela, 26 kategoria nagusirekin 
(a-Z); gero, kategoria nagusia bakoitzean beste hogeita seina 
azpi-kategoria egongo dira, eta abar eta abar, harik eta kasu 
bakoitza dagokion tokian ipini arte. 

Baliabide-propietate batzuk estrintsekoak eta dinamikoak 
dira, erabileran edo jarreretan oinarritzen direlako, eta erabi-
lerak zein jarrerak testuinguruaren mendekoak izaten direlako 
neurri handi batean. Baliabide baten gaur egungo jabea edo 
kokapena, erabilera-maiztasuna, beste baliabide batzuekin 
batera erabilia izatearen maiztasuna edo beste baliabide an-
tzeko batzuen aldean duen puntuazioa: horra hor propietate 
estrintseko eta dinamiko ohiko batzuk, baliabideak antolatze-
ko eta kategoriak zehazteko oinarri gisa erabiltzen direnak. 

Halako propietateek balio-kopuru handia izan dezakete, edo 
neurketa jarraikorrak izan ditzakete; hala ere, baldin eta arau 
argiak baldin badaude, kategoriak propietate-balioen arabe-
ra nola zehaztu ezartzen dutenak, kategoriek ulerterrazak eta 
erabilerrazak izaten segituko dute. adibidez, ezagutzen ditu-
gun pertsonak natural-natural kategorizatzen ditugu zenbait 
ezaugarriren arabera: lanbidea, zer hiritan bizi diren, zaletasu-
nak edo adina. alderdi numeriko bat duten propietateak, adi-
bidez «erabilera-maiztasuna», kategoria-sorta txikiagoetan 
zatitzen dira sarri, propietate-balio numerikoak aintzat hartu-
ta: «sarri erabiltzen direnak», «noizean behin erabiltzen dire-
nak» eta «oso gutxitan erabiltzen direnak». 

Baliabide bakoitzak baditu ezin konta ahal propietate, logi-
koki adierazi litezkeenak; hala ere, gehienek ez dute balio ka-
tegoria interpretagarriak eta erabilgarriak, jendeak baliatzeko 
modukoak, sortzeko. Jendeak kategoriak erabiliko baditu, ga-
rrantzitsua da gisa honetako propietateak hartzea oinarritzat: 
kategorizatu nahi den baliabide-arloan nabarmenak direnak, 
psikologikoaren edo pragmatikaren aldetik. Esate baterako, 
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gauza fisikoak antolatu nahi badira, irizpide kaskarra izango 
da 2.000 kilo baino gehiago edo gutxiago pisatzen duten 
kontuan hartzea, izan ere, propietate horri erreparatuz gero, 
katuak eta aulkiak kategoria batean egongo bailirateke, eta 
autobusak eta elefanteak, berriz, beste kategoria batean. 

laburbilduz: kategoriak sortu nahi badira jendeak erabiltzen 
dituen antolaketa-sistemetarako, hauek dira propietate bakar 
erabilgarrienak: formalki esleitzen direnak, objektibotasunez 
neurtu eta ordenatu daitezkeenak eta kategoria kultural eza-
rriei loturik daudenak; hala errazagoa izango baita kategoria 
horiek ulertzea eta deskribatzea. 

Propietate bakar bat erabiltzen bada sorta bateko baliabi-
deak bereizteko edo antolaketa-sistema bateko kategoriak 
eratzeko, propietatearen hautaketak berebiziko garrantzia du, 
izan ere, propietate bakoitzak bere kategoriak sortuko baititu. 
adinaren propietateari helduz gero, Bill Gates eta Mark Zuc-
kerberg ez dira jende-kategoria berdinean egongo. aitzitik, 
aberastasunaren propietateari erreparatzen bazaio, kategoria 
berdinean egongo dira, baiki. Gainera, propietate bakar bat 
erabiltzen bada kategoria-sistema bat sortzeko, item kopuru 
handia biltzen duten kategoriek ez dute koherentziarik izan-
go, zeren beste propietate batzuei dagozkien ezberdintasu-
nak nabarmenegiak suertatuko baitira, eta kategoriako kide 
batzuk ez dira beste batzuk bezain ondo egokituko. 

7.3.3 HainBat propietate 

antolaketa-sistemetan hainbat propietate erabiltzen dira, sa-
rri, kategoriak zehazteko. Hori egiteko hiru modu daude, zei-
nak ezberdinak baitira bi faktore hauei dagokionez: propie-
tateen helmena, batetik, eta propietateak zer neurritan diren 
funtsezkoak kategoriak definitzeko garaian, bestetik. 
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7.3.3.1  HainBat mailataKo KategoriaK edo 
Kategoria HierarKiKoaK 

alkandora mordo bat badauzkazu (eta joera konpultsiboak 
badituzu edo «txukunzale» porrokatua bazara), ez duzu pro-
pietate bakar bat aintzat hartuko armairua antolatzeko orduan 
(adibidez, zer gorputz-atali dagozkion armairuko arropak), 
eta alkandorak eta prakak aparte ipintzeaz gain, alkando-
rak ere bereiziko dituzu, lehenik estiloaren arabera, ondoren 
mahuka-luzeraren arabera eta azkenik kolorea aintzat hartuz. 
antolaketa-sistema bateko baliabide guztiak antolatzeko ba-
liabide-propietateen sekuentzia berdina erabiltzen bada, hie-
rarkia logiko bat sortzen da, hots, hainbat mailatako katego-
ria-sistema bat. 

Demagun alkandorak baliabide-bilduma bat direla eta hori an-
tolatu nahi dugula: bada, antolaketa-sistema horretan, lehenik 
eta behin, alkandoren kategoria zabala zatituko dugu, estiloa-
ren arabera, eta honelako azpi-kategoriak sortu: «alkandora 
dotoreak», «laneko alkandorak» eta «parrandarako alkando-
rak». Ondoren, estiloaren araberako kategoria bakoitza bes-
te hainbat aldiz zatituko da, kategoria oso zehatzak sortuz: 
adibidez «mahuka luzeko alkandora zuri dotoreak». alkando-
ra jakin batek azken kategoria horretan amaituko du, bidean 
zenbait galbahe pasa ostean: alkandora dotore bat da, mahu-
ka luzeak ditu, eta zuria da. Galbahe bakoitzarekin kategoria 
zehatzagoak sortuko dira, aurreko galbaheak gainditu zituz-
ten kategorien bidegurutzeetan. 

Beste modu batera esanda, kategoria bateko kideek propieta-
te bereizgarri bat dutela atzematen dugunean, eta propietate 
hori xederen baterako garrantzitsua izan daitekeela uste du-
gunean, orduantxe sortzen dira azpi-kategoriak. alkandorak 
ez dira prakak bezalakoak, «gorputz-atal»en propietateari da-
gokionez, eta alkandoren kategoriaren baitako azpi-katego-
riak guztiek partekatzen dute propietate hori, hau da, gorpu-
tzaren “goiko aldean” jartzen direla. Nolanahi ere, alkandorek 
badituzte beste ezaugarri bereizgarri batzuk, beren azpi-ka-
tegoriaren arabera. Propietate bereizgarri horiei erreparatzen 
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badiegu ere, gogoan izan behar dugu badirela beste ezauga-
rri batzuk, azpi-kategorietako kideek partekatzen dituztenak. 
Sarritan esaten da ezaugarri horiek kategoria zabalagotik «oi-
nordean jaso» edo «inferitu» direla. adibidez, alkandora guz-
ti-guztiek «gorputzaren goiko aldean jartzen da» propietatea 
partekatzen duten bezala, arropa-item guzti-guztiek parteka-
tzen dute «gorputzean jar daiteke» ezaugarria, eta «alkando-
rak» eta «prakak» kategorietako kide guzti-guztiek jasotzen 
dute ezaugarri hori oinordean. 

Propietate bereizgarri bakoitzak beste maila bat sortzen du 
kategorien hierarkian; ondorioz, galdera ageriko bat pizten 
da: zenbat ezaugarri eta maila behar ditugu? Galdera horri 
erantzute aldera, gure armairuko alkandora-kategoriei bu-
ruz hausnartu behar dugu. alkandoren antolaketa-sisteman, 
hiru ezaugarri hartzen ditugu kontuan: estiloa, mahukaren lu-
zera eta kolorea; baliteke ezaugarri horien arabera sorturiko 
hierarkiako azpi-kategoria batzuetan kide bakar bat egotea, 
edo bat bera ere ez. Baliteke parrandarako alkandora mahu-
ka-motz horiak eta gorriak edukitzea, baina seguru asko ez 
duzu kolore horietako alkandora dotore mahuka-luzerik izan-
go; ondorioz, kategoria horiek hutsik geratuko dira. Jakina, 
kategoria batean kide bakar bat baldin badago, ez da propie-
tate gehiago bilatzeko premiarik izango kategoria horretako 
kideak bereizte aldera, beraz, bilduma bateko baliabide bakoi-
tzak kategoria propio bat osatzen baldin badu, kategoria-hie-
rarkia hori osoa izango da logikaren aldetik. 

Dena den, alkandorak antolatzeko gure sistemako kategoria 
beherenek kide bat baino gehiago izanda ere, akaso ez ditu-
gu ezaugarri gehigarriak bilatuko eta kategoriak are gehia-
go zatituko, baldin eta kategoriako kideen artean dauden 
ezberdintasunek ez badute garrantzirik antolaketa-sistemak 
ahalbidetu beharreko elkarreragin-jarduerei dagokionez. De-
magun mahuka luzeko bi alkandora zuri dotore dauzkagula, 
marka ezberdinetakoak: gisa horretako alkandora bat jantzi 
behar dugunean, ez diogu azken ezaugarri horri erreparatzen; 
aitzitik, bietako bat hautatzen dugu, bi alkandorak guztiz ba-
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liokideak edo ordezkagarriak direlakoan. Kategoria bateko ki-
deen artean dauden ezberdintasunek ez badute garrantzirik 
kategoriaren erabiltzaileentzat, esan dezakegu ezen antolake-
ta-sistema osoa dela pragmatikaren edo praktikaren aldetik, 
logikaren aldetik osoa ez bada ere. Hots, osoa da «xede guz-
tiei dagokien heinean». Hain zuzen ere, esan genezake desira-
garria dela kategoria-sistema bat zatitzeari uztea oraindik ere 
ezberdintasun txiki batzuk daudenean kategoria bakoitzeko 
itemen artean: modu horretan, malgutasun edo espazio logi-
ko apur bat geratuko da, item berriak antolatu ahal izateko. 
Baliteke honek guztiak gogora ekartzea gehiegi egokitzearen 
kontzeptua: eredu batean parametro asko baldin badaude, 
oso zehatzak eta egokiak izan daitezke aurretiaz emandako 
datuei dagokionean, baina, datu berrien kasuan, ez dituzte 
hain ondo orokortuko. (Ikus 5.3.2.5 atala). 

Bestalde, demagun saltoki handi batean gaudela, alkando-
rei eskainitako atalean. Bertan, estiloaren, mahuka-luzeraren 
eta kolorearen arabera antolatuko dituzte alkandorak, zero-
rrek etxean egin bezalaxe, baina, seguru asko, marka eta neu-
rria ere hartuko dituzte kontuan, bezeroak modua izan dezan 
Marc Jacobs diseinatzailearen alkandora dotore urdin mahuka
-luzeko bat aurkitzeko, l neurrikoa. Saltokiko antolaketa-sis-
teman alkandoren arloko propietate gehiagoren eta hierar-
kia xeheago baten premia izango dute, askoz alkandora-kasu 
gehiago antolatu behar dituztelako, eta bezero askoren beha-
rrak asetu behar dituztelako, ez soilik pertsona batenak. 
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7.3.3.2 propietate desBerdinaK, BaliaBideen 
azpi-multzoaK antolatzeKo

antolaketa-sistema batean kategoriak sortu nahi badira balia-
bide-ezaugarri ugari erabiliz, badago beste modu bat hori egi-
teko: propietate desberdinak erabil daitezke antolatu nahi den 
baliabidearen azpi-sorten arabera. Ikuspegi hori ez da hain-
bat mailako ikuspegia bezalakoa, ez baitu baliabide bakoitza 
ebaluatzen propietate guztien arabera. aitzitik, aipagai du-
gun printzipio berri horrek zera egiten du: kontzeptualki edo 
fisikoki elkarren alboan dauden hainbat eremu antolatu, eta 
eremu horietako bakoitzak kategoria-sorta bereizi bat dauka, 

Surflarien bainujantziei bainu-praka esaten zaie, eta bilaka-
bide handia izan dute: lehen, jantzi guztiz funtzionalak ziren; 
orain, ordea, muturreko abentura-kirolen eta Hawaiiko bizi-
moldearen sinbolo bihurtu dira. 2012an, erakusketa bat an-
tolatu zuten Honoluluko Arte Museoan, zeinean bainu-pra-
ken aniztasuna islatzen baitzen, hiru alderdi kontuan hartuta: 
materiala, luzera, eta nola tenkatzen den surflariaren zirritua-
ren eta gerriaren inguruan. 

(Argazkia: R. Glushko)

«Bainu-praka» hawaiiarrak antolatzea 
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arlo horretako baliabideen propietateak aintzat hartzen ditue-
na. Printzipio hori, batez ere, ordenagailuetako fitxategi-siste-
mei dagokien karpeta-egituretan erabiltzen dira, bai eta mezu 
elektronikoen aplikazioetan ere: nahi adina karpeta-kategoria 
sor ditzakezu, baina baliabide bakoitza karpeta bakar batean 
koka dezakezu. 

antolaketa-kategoriak sortzeko metodo hori azaltzeko or-
duan, lagungarria suertatzen da propietate intrintsekoen eta 
estrintsekoen arteko aldea, bai eta propietate estatikoen eta 
dinamikoen artean dagoena ere. adibidez, zure arropa anto-
latzeko garaian, ezaugarri intrintseko estatikoen arabera egin 
dezakezu, alkandorak, galtzerdiak eta jertseak nor bere tirade-
ran gordeaz eta gero kolorearen arabera moldatuz; bestalde, 
ezaugarri estrintseko estatikoak ere har ditzakezu aintzat, ar-
mairua beste norbaitekin partekatzen baduzu: kasu horretan, 
armairuaren alde bakar bat erabili ahal izango duzu jantziak 
gordetzeko; horretaz parte, propietate intrintseko dinamikoei 
erreparatuz gero, urtaroen arabera antolatuko dituzu arropak, 
eta, azkenik, gehien erabiltzen duzun jaka etxeko atarian gor-
detzen baduzu, kako batetik zintzilik, propietate estrintseko 
dinamikoak erabiliko dituzu. 

Baliabideen azpi-sorta bakoitza antolaketa-ezaugarri ezberdi-
nen arabera antolatzeari uzten badiogu eta edozein ezaugarri 
erabiltzen badugu edozein baliabide deskribatzeko, antola-
keta-printzipio lauso bat baliatuko dugu, sarritan etiketatzea 
deitzen zaiona. Baliabide baten edozein propietate erabiltzen 
badugu baliabide horren deskribapen bat sortzeko, kontrolik 
gabe, eta sarritan printzipiorik gabe, sortuko ditugu katego-
riak; alabaina, molde hori gero eta maizago erabiltzen da ar-
gazkiak, webguneak, mezu elektronikoak eta webean oinarri-
turiko bestelako baliabideak antolatzeko. Etiketatzeari buruz 
xeheago hitz egin dugu 5.2.2.3 atalean: Sarean oinarrituriko 
baliabideak antolatzea. 
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7.3.3.3 ezaugarri BeHarrezKoaK eta naHiKoaK

Baliabide-bilduma handi bat antolatzeko ez dira nahitaez era-
bili behar ezaugarri eta kategoria ugari. Kategoria-mota ba-
tzuk zehatz-mehatz ezarri daitezke, propietate  funtsezko ba-
naka batzuk erabiliz. adibidez, zenbaki lehenak zenbaki oso 
eta positiboak dira, bat zenbakiarekin eta beren buruarekin 
baizik zatitu ez daitezkeenak, eta kategoria-definizio horrek 
ederki bereizten du zer zenbaki diren lehenak eta zeintzuk ez, 
zenbat zenbaki kategorizatu behar diren aintzat hartu gabe. 
«Osoa eta positiboa» eta «bat zenbakiarekin eta beren burua-
rekin baizik zatitu ez daitezkeenak» kategoriak beharrezkoak 
dira zenbaki lehenen kategoriari dagokionez: zenbaki lehen 
guztiek bete behar dituzte ezaugarri horiek. Era berean, ezau-

Supermerkatuetan sailkapen-sistema harrigarriki konple-
xuak gauzatzen dira. Dendako atal bakoitzak bere pro-
pietate-sortaren arabera antolatzen ditu baliabideak, eta 
ezaugarri batzuk, hala nola produktuen iraungitze-data 
eta tokian bertan prestatzen al diren, garrantzitsuak dira 
atal batean baino gehiagotan. 

(Argazkia: R. Glushko)

supermerkatu baten mapa 
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garri horiek nahikoa dira zenbaki lehenen kategoriako kidetza 
ezartzeko: ezaugarri beharrezkoak betetzen dituen zenba-
ki oro izango da zenbaki lehena. Ezaugarri beharrezkoen eta 
ezaugarri nahikoen bidez zehazten diren kategoriei kategoria 
monotetikoak esaten zaie. Halaber, kategoria klasikoak direla 
esaten da, bat egiten dutelako aristotelesen teoriarekin, zei-
naren bidez ezartzen baita nola erabiltzen diren kategoriak, 
silogismo bitartez, dedukzio logikoetan. (Ikus koadro gehiga-
rria: Kategorien ikuspegi klasikoa). 

Platonek eta aristotelesek duela 2.000 urte proposatu zituz-
ten kategorizazio-teoriak, eta orduz geroztik asko garatu dira; 
dena den, hainbat zentzutan, kategorien ikuspegi klasikoei 
atxikitzen gatzaizkio, oraindik ere, antolaketa-sistemak sor-
tzen ditugunean, modu horretan errazagoa suerta daitekeela-
ko sistemak inplementatzea eta mantentzea. 

Kategoria beharrezkoei eta nahikoei dagokienez, badute on-
dorio garrantzitsu bat: kategoriako kide guztiak dira katego-
riaren adibide egokiak neurri berean; hau da, zenbaki lehen 
guztiak dira lehenak neurri berean. Kategoria-sistema institu-
zionalek, sarritan, ezaugarri beharrezkoak eta nahikoak erabil-
tzen dituzte erabaki zuhaitzetan, datu-baseetako eskemetan 
eta programazio-hizkuntzen klaseetan; halako ezaugarriak 
sinpleak direlako kontzeptualki, eta argi-argiak, berriz, inple-
mentazioari dagokionez. 

Kategoriei buruzko ikuspegi klasikoa

Ikuspegi klasikoaren arabera, ezaugarri beharrezkoen 
eta nahikoen arabera ezartzen dira kategoriak. teoria 
horrek berebiziko eragina izan du Mendebaldeko pen-
tsaeran, eta antolaketa-sistema askotan gauzatzen da, 
bereziki informazio-baliabideei loturikoetan. Nolanahi 
ere, azalduko dugun eran, hainbat arlotan eta testuingu-
rutan ezin dugu printzipio hori erabili kategoriak sortze-
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Helbide bat zer den zehazteko, kale, hiri, eskualde adminis-
tratibo eta posta-kode banak osatzen dutela esan dezakegu. 
Informazio-osagai horiek denak dituen edozer gauza, beraz, 
helbide baliozkotzat joko da, eta horietako bat falta duena, 
berriz, ez. Helbideen ezaugarriak fintzen baditugu, eta esaten 
badugu eskualde administratiboak nahitaez izan behar duela 
estatu bat, eta, posta-kodeak, berriz, aEBko Posta Zerbitzu-
ko estatu- eta lurralde-kodeen zerrenda ofizialeko kodeetako 
bat, azpi-kategoria bat sortuko dugu, aEBko helbideei dago-
kiena, zeinak enumerazio-kategoria bat baliatzen baitu bere 
definizioan. Era berean, Kanadako helbideei dagokien azpi
-kategoria bat sor genezake, estatu hitzaren ordez «probin-
tzia» hitza erabiliko bagenu, bai eta Kanadako probintzia- eta 
lurralde-kodeen zerrenda bat ere. 

ko, ez dagoelako ezaugarri beharrezkorik ez nahikorik. 
Ondorioz, teoria klasikoa kritikatu dute kategorizazioa 
lantzen duten psikologo, zientzialari kognitibo eta infor-
matikari askok. 

Gure iritziz, hori ez da bidezkoa aristotelesi dagokio-
nez; hark, izan ere, arrazoiketa deduktiboaren logika 
kategorietan oinarritzen dela azaltzeko sortu baitzuen 
gaur egun ikuspegi klasikoa deitzen dugun hori: gizon 
guztiak dira hilkorrak; Sokrates gizon bat da; horren-
bestez, Sokrates hilkorra da. Jendeak ez luke aristote-
lesen pentsamoldea alderantzikatu behar, eta arrazoike-
ta induktiboaren arazoari heltzeko baliatu –arrazoiketa 
induktiboa: nola sortzen diren kategoriak, hasteko eta 
behin–. Hori ez da aristotelesen errua, haren helburua 
ez baitzen kategoria kulturalak nola azaleratzen diren 
esplikatzea.  
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7.3.4  ezaugarrietan oinarrituriKo 
Kategorizazioaren mugaK 

Ezaugarrietan oinarrituriko kategorizazioa egokia da, tauto-
logikoki, «zenbaki lehen»entzat eta horren moduko katego-
rientzat, zeinak ezaugarri beharrezkoen eta nahikoen bidez 
zehazten baitira. Era berean, ezaugarrietan oinarrituriko ka-
tegorizazioa aproposa da ezaugarriak bereizgarriak direnean 
kontzeptualki eta ezaugarrien balioak erraz hauteman eta az-
tertu daitezkeenean, adibidez, gizakiak egindako baliabide fi-
sikoen kasuan –alkandorak eta beste–. 

Informazio-baliabideak antolatu behar dituzten sistemekin 
izandako esperientziak erakutsi du ezen, kategoriak sortzeko 
orduan, eraginkorra dela erraz hautemateko moduko ezauga-
rriak hartzea oinarritzat. Baliteke zantzu batzuk egotea «aza-
leran», adierazten dutenak zer «juntura» edo muga dauden 
informazio-baliabideen moten artean, baina, sarritan, aurkez-
penari edo paketatzeari dagozkion kontuak baizik ez dira. 
alegia: ez liburuaren tamainak ez azalaren koloreak emango 
digute arrasto fidagarririk liburuaren edukiaz. Informazio-ba-
liabideek badituzte ezaugarri deskribatzaile ugari, hala nola 
izenburua, autorea eta argitaratzailea, zeinak eraginkorragoak 
izan baitaitezke kategoriak sortzeko, eta ezin uka kategoria 
horietako batzuk erabilgarriak gerta daitezkeela zenbait elka-
rreragin-jarduera ahalbidetzeko: adibidez, autore jakin batek 
idatzitako liburu guztiak edo argitaratzaile batek kaleratutako 
liburu guztiak topatu nahi baditugu. Edonola ere, helburu prak-
tikoei helduta, informazio-baliabide baten propietate erabilga-
rriena zera da: zeri buruzkoa den; baliteke ezaugarri zehatz hori 
zuzenean hauteman ezin izatea, eta zaila da, oso, hura ezau-
garritzea. liburutegiko edo dokumentuen artxibatze-sistema 
bateko informazio-baliabideen bilduma orok, seguru asko, gai 
bat baino gehiago izango ditu aipagai, beraz, baliabide bat ka-
tegorizatzen badugu bere edukiaren ezaugarri batzuen arabe-
ra, aldi berean kanpoan utziko dugu beste ezaugarri batzuen 
arabera kategorizatzeko aukera. 
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Weba martxan jarri zenean, ahalegin ugari egin ziren katego-
riak sortzeko web orrientzat, eta Yahoo! bereziki nabarmendu 
zen horretan. Weba hazi arau, agerian geratu zen bilatzaileak 
askoz erabilgarriagoak izango zirela, zeren testu-indexak sor-
tzen baitzituzten ia denbora errealean, eta, ondorioz, ez bai-
tzuten behar web orriak aldez aurretik sailkatzea kategoriatan. 
aitzitik, webeko bilatzaileek web orri eta dokumentu bakoitza 
aurkezten dute halako moduan non bertako hitzak eta termi-
noak ezaugarri bereizitzat hartzen baitira. 

Orain arte aipatu ditugun ezaugarri-motei dagokienez, jendeak 
modu esplizituan erabiltzen zituen, erabakiak hartzeko katego-
rien kidetzaz eta baliabideen antolaketaz; ordea, dokumentu 
bateko hitz bakoitza bereiz hartzen baldin bada, ezaugarriei 
buruz geneukan nozio hori aldatu egingo da. Ezinezkoa da, nahi 
izanda ere, jendeak ezaugarri banaka batzuei baino gehiagori 
erreparatzea aldi berean, halakoxea baita giza hautematearen 
makinaria eta funtzionamendu kognitiboa. Ordenagailuek, os-
tera, ez dute halako mugarik, eta informazioa berreskuratzeko 
algoritmoek zein ikaskuntza automatikoko algoritmoek ezau-
garrien kopuru erraldoi bat erabil dezakete, kapitulu honetan, 
8. kapituluan eta 10. kapituluan ikusiko dugunez. 
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7.3.5  proBaBilitate-KategoriaK eta «Familia 
antzeKotasuna»

Ikusi dugun eran, kategoria batzuk zehatz-mehatz zehaztu dai-
tezke ezaugarri beharrezkoak eta nahikoak erabiliz, batez ere 
erraza baldin bada kategoriako kidetza ezartzeko behar diren 
propietateak behatzea eta ebaluatzea. Zenbaki bat zenbaki 

Beren helburua zen web orri bakoitza kategoria batean sail-
katzea. 
(Pantailaren irudia: R. Glushko. Iturria: Internet Archive way-
back machine)

Weba sailkatzea: Yahoo! 1996an
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lehena da, edo ez da. Ezinezkoa da pertsona bat ikasle gisa 
izena emanda egotea eta ikasle gisa izena emanda ez egotea 
aldi berean. 

Dena den, ezaugarrien azterketa esplizitu eta logikoan oina-
rrituriko kategorizazioa ez da hain eraginkorra inondik ere, eta 
zenbait arlotan ezin da halako kategorizaziorik egin, ezauga-
rriak ezin baldin badira bereizi edo hauteman, edo ez badira 
beharrezkoak. Horrenbestez, kategoriak sortu nahi baditugu 
halako eremuetan, ezaugarriak, nolabait ere, probabilitatea-
ren edo estatistikaren arabera aztertu behar ditugu, katego-
rizatu nahi dugun baliabidearen eta kategoriako beste ba-
liabideen artean egon litezkeen antzekotasunak neurtu nahi 
baldin baditugu. 

Har dezagun, esaterako, kategoria ezagun bat, hala nola «txo-
ria». txori guztiek dituzte lumak, hegoak, mokoak eta bina han-
ka. Haatik, milaka txori-mota daude, eta, horiek bereizteko, txo-
ri batzuek badauzkaten baina beste txori batzuek ez dauzkaten 
propietateak baliatzen dira: esaterako, txori gehienak gai dira 
hegan egiteko eta egunez jarduten dira; txori batzuk gai dira 
igeri egiteko eta beste batzuk ur azpian igeri egiteko; zenbait 
txorik oin palmatuak dituzte. Propietate horiek multzokaturik 
daude; hautapen naturalaren ondorio dira, zeinak abantailak 
ematen baitizkie ezaugarrien konfigurazio jakin batzuei, eta 
halako multzo asko daude: zuhaitzetan bizi diren txoriek bes-
telako hegoak eta oinak dituzte, igerian ibiltzen diren txorie-
kin alderatuz gero, eta basamortuko txoriek bestelako koloreak 
eta metabolismo-sistemak dauzkate, uretik hurbil bizi direne-
kin erkatuta. Hortaz, txorien kategoria ez da propietate-multzo 
beharrezko eta nahiko bakar baten bidez definitzen, ezpada 
probabilitateen bidez: hots, kategoriako kidetzari buruzko era-
bakiak hartzeko, kategoriaren propietate gutxi-asko bereizga-
rrienen zantzuak biltzen dira. 

Informazio-baliabideen kategoriek, sarri, probabilitate-izae-
ra hori izaten dute. adibidez, mezu bat spam dela zehazteko 
orduan, hitz jakin batzuen agerpenari erreparatzen zaio, hala 
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nola «onuradun» edo «farmazeutiko» hitzei, baina hitz horiek 
orobat agertzen dira spam ez diren mezuetan. Zabor-mezuen 
sailkatzaileak, beraz, mezu bat spam izateko probabilitate 
orokorra kalkulatzen du; horretarako, mezuko hitz bakoitza 
aztertzen du, zabor mezuen testuinguruan eta mezu onen 
testuinguruan agertzeko duen probabilitateari erreparatuz.  

Kategoria baten ezaugarri bereizgarriek probabilitate-bana-
keta bat dutenean, hiru ondorio ekar ditzake horrek: 

- lehenik, tipikotasuna edo zentraltasuna: horren ondorioz, 
kategoriako kide batzuk adibide aproposagoak izango dira 
beste batzuk baino. Probabilitate-kategorietako kidetzari 
dagokienez, ez dira izango kide guztiak ala bat ere ez; ho-
rrenbestez, nahiz eta kasuek hainbat ezaugarri komun izan 
ditzaketen, kasu batek ezaugarri bereizgarri gehiago baldin 
baditu beste kasu batek baino, hobea edo tipikoagoa dela 
uste izango da. Saia zaitez, esate baterako, «txori» bat zer 
den adierazten, eta, gero, galdetu zure buruari ea txori gisa 
aipatu ditugun kasu guztiak txorien kategoriaren adibide 
egokiak diren neurri berean (ikus Familia-antzekotasuna eta 
tipikotasuna koadroko sei txoriak). Efektu horri, halaber, ka-
tegoria-kidetzaren gradientzia deitzen zaio, eta azaltzen du 
zer neurritan diren komunak ezaugarri bereizgarriak. 

- Bigarrenik, ezaugarri komun batzuk dituztenez, baina ez 
guztiak, familia-antzekotasuna deritzona sortzen da katego-
riako kideen artean: familia biologikoetan gertatzen den be-
zalaxe, den-denek ez dituzte ezaugarri fisiko berdinak, baina 
sendi berdineko kideak direla nabaritzen da hala ere. Ideia 
hori ludwig Wittgenstein-ek, XX. mendeko filosofo batek, 
proposatu zuen estreinako aldiz: adibide bezala, «jolas»en 
kategoria aipatu zuen, zeinetako kideek elkarren antza bai-
tute, ezaugarrien azpi-sorta aldakorren arabera. 

- Hirugarrenik, kategoria bateko kide izateko ez denean ezau-
garri beharrezkorik eduki behar, kategoriaren mugak ez dira 
finkoak izaten: kategoria zabaldu daiteke, eta kide berriak 
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txertatu bertan, betiere kategoriako beste kideen antza bal-
din badute. Wittgentseinen sasoian ez zegoen bideo-joko-
rik edo hainbat jokalaritako online jolasik –World of Warc-
raft, adibidez–; hala ere, ez daukagu inongo arazorik horiek 
ere jolasak direla ohartzeko, eta Wittgensteinek berak aise 
onartuko luke, baldin eta bizirik balego. 1. kapituluan adiera-
zi dugun moduan, «liburutegi» kategoria behin baino gehia-
gotan zabaldu da, ezaugarri berriak hartuz: adibidez, Flickr 
webguneari buruz esaten da argazkiak partekatzeko liburu-
tegi webean oinarritu bat dela. Familia-antzekotasunen eta 
ezaugarri-sorta ugari edo aldakorren bidez zehazten diren 
kategoriei kategoria politetikoak esaten zaie. 

Zer da jolas bat? 

ludwig Wittgenstein filosofoak (1889-1951) sakonki az-
tertu zituen matematikak, gogoa eta hizkuntza. 1999an, 
inkesta bat egin zuten hainbat filosoforen artean, eta 
Wittgensteinen Ikerketa filosofikoak liburua XX. mende-
ko filosofia-liburu garrantzitsuena zela ebatzi zuten. li-
buru horretan, Wittgensteinek, «jolasa» oinarritzat har-
tuz, argudiatzen du kontzeptu askok ez dutela ezaugarri 
bereizgarririk, eta, aitzitik, «antzekotasunen sare konpli-
katu bat» dagoela horien oinarrian, «elkarri gainjartzen 
zaizkionak eta elkar gurutzatzen direnak: batzuetan an-
tzekotasun orokorrak dira; beste batzuetan, xeheak». 
Hainbat jolas-mota alderatu zituen: mahai-jokoak, kar-
ta-jokoak, baloi-jokoak, trebezia-jokoak, zori-jokoak, 
lehia-jokoak, bakarkako jokoak eta dibertitzeko jolasak. 
Wittgensteinek dioenez, joko guztiak ez dira neurri be-
rean aproposak kategoriaren adibide gisa, eta, txantxa 
modura, haurrei apustu-joko bat irakasteko aukera ai-
patzen du, izan ere, gurasoek eskatu ziotenean beren 
alabari jolas bat erakusteko, ez baitziren gisa horretako 
joko batean pentsatzen ari. 
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Ondorio gisa, esango dugu ezen, aldian-aldian ezaugarri ba-
kar bat erabili ordez kategorietako kidetza ezartzeko, modu 
konposatuan edo integratuan erabil ditzakegula ezaugarriak, 
baldin eta bat datozen ezaugarri-multzoek adierazten badute 
antzekotasun kalkulu bat egin daitekeela. Baliabide bat a kate-
goriakoa dela esango dugu, eta ez B kategoriakoa, baldin eta 
a kategoriako kide onenaren edo tipikoenaren antz gehiago 
badu B kategoriako kide onenaren eta tipikoenarena baino. 

Pinguino bat, uso bat, beltxarga bat, zikoina bat, flamenko 
bat eta fregata txoria. (Goitik ezkerretik hasita, erlojuaren 
norabidean).

(Argazkia: R. Glushko)

Familia-antzekotasuna eta tipikotasuna

Sei animalia hauek ezaugarri fisiko komun batzuk di-
tuzte, baina ez guztiak; hala ere, badute elkarren an-
tza, txori gisa aise identifikatzeko adina. Nolanahi ere, 
jende gehienak uste du usoak txori tipikoagoak direla 
pinguinoak baino. 
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7.3.6 antzeKotasuna 

antzekotasunaren bidez neurtzen da zenbateko antza duten 
bi gauzak, zenbait ezaugarri komunean izan arren berdin-ber-
dinak ez direnak. Nozio malgua da oso, erabiltzen dugun tes-
tuinguruaren araberakoa. Batzuen iritziz, antzekotasunaren 
kontzeptuak ez du esanahirik bere horretan: bi gauza antze-
koak ote diren zehazteko, oinarriren bat behar da, ezaugarri
-sorta ez-esplizitu bat. Non eta gai bagina ezaugarri horiek 
eta beren erabilera-moldea identifikatzeko, ez genuke antze-
kotasun-mekanismoaren premiarik izango ezertarako. 

antzekotasuna erabilgarria suerta dadin kategoriak ezartze-
ko garaian, antzekotasuna nola neurtuko den zehaztu behar 
dugu. antzekotasuna kalkulatzeari dagokionez, badira lau 
ikuspegi, psikologiak sustatuak, funtzio bana proposatzen 
dutenak: ezaugarri edo propietateetan oinarrituriko ikuspe-
gia, geometrian oinarrituriko ikuspegia, eraldaketari dagokion 
ikuspegia eta lerrokatzean edo analogian oinarrituriko ikus-
pegia. 

7.3.6.1  ezaugarrietan oinarrituriKo 
antzeKotasun-ereduaK 

Badago ezaugarrietan oinarrituriko sistema famatu bat, an-
tzekotasuna kalkulatzeko balio duena: amos tversky-ren 
konparazio-eredua. Bi gauzen ezaugarriak edo propietateak 
lotzen ditu, eta antzekotasun-neurri bat kalkulatzen du hiru 
ezaugarri-sortaren arabera: 

- zer ezaugarri dituzten komunean

- zer ezaugarri dituen lehenak, bigarrenak ez dituenak

- zer ezaugarri dituen bigarrenak, lehenak ez dituenak

lehen faktoreari dagokion antzekotasuna murrizten dute bi-
garren eta hirugarren faktoreek. Faktore bakoitzari esleitutako 
garrantzia egokitu daiteke, kategoria-kidetzari buruzko ebaz-
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penak azaltzeko. Halaber, ezaugarrietan oinarritzen da Jaccard 
koefizientea, eta maiz erabiltzen da antzekotasuna neurtze-
ko; zera kalkulatzen du: ezaugarri komunen ratioa, ezaugarri 
guztien kopuruarekiko. Kalkulu sinple horrek zero emango du, 
baldin eta ez badago bat datorren ezaugarririk edo ezaugarri 
guzti-guztiak bat baldin badatoz. Jaccarden neurketa sarritan 
erabiltzen da dokumentuen arteko antzekotasuna kalkulatze-
ko, hitz bakoitza ezaugarri bereiz gisa hartuz. 

Kategoria-sistema hierarkikoak edo hainbat mailakoak sortzen 
ditugunean, ezaugarrietan oinarrituriko antzekotasun-kalku-
luaren bertsio heuristiko bat baliatzen dugu, ziurtatze alde-
ra ezen maila bakoitzeko kategoria guztiak abstrakzio- edo 
zabalera-maila berdinari dagozkiola. adibidez, musika-tres-
nen bilduma bat antolatuko bagenu, ez litzateke egokia izan-
go hiru azpikategoria hauek sortzea maila berean: «haizezko 
tresna egurrezkoak», «biolinak» eta «celloak»; izan ere, hiru 
kategoria horiek bikoteka alderatuz gero, kategoria guztien 
artean ez baitago antzekotasun-maila berdina ezaugarriei da-
gokienez: kontuan harturik haizezko tresna egurrezkoek kate-
goria bat osatzen dutela, biolinak eta celloak ezin dira katego-
ria bereiziak izan, elkarren antz handiegia dutelako. 

7.3.6.2 antzeKotasun-eredu geometriKoaK 

antzekotasun-eredu geometrikoetan, ezaugarri-balio metri-
koak dituzten itemak puntu gisa aurkezten dira, hainbat di-
mentsioko ezaugarri-espazioetan. Ezaugarri-balioak, hortaz, 
koordenatuak izango dira, eta itemen arteko distantzia neur-
tuz kalkulatuko da beren arteko antzekotasuna. 

Normalean, bilatzaileetan erabiltzen dira antzekotasun-fun-
tzio geometrikoak: bilaketa-terminoen bektore-bana izango 
dira bilaketa eta dokumentua; hala, dokumentuaren garran-
tzia zehazteko, bektoreen artean dagoen distantzia neurtuko 
da, «terminoen espazio»ari dagokionez. Dokumentuen antze-
kotasuna deritzon koadro gehigarrian, diagrama sinplifikatu 
bat agertzen da: diagrama horretan lau dokumentu daude, 
eta hiru termino; bada, dokumentuen kokapena honako kal-
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kulu honen araberakoa da: dokumentu bakoitzean zenbat al-
diz agertzen den hiru terminoetako bakoitza. Dokumentuen 
bektoreak normalizatuta daude, 1 luzera izan dezaten, horrela, 
bi dokumenturen arteko angeluaren kosinua erabil daiteke an-
tzekotasuna neurtzeko; bi dokumentuak edozein izanda ere. 
D1 eta D2 dokumentuek elkarren antza handiagoa dute D3 eta 
D4 dokumentuek baino, lehenengo parearen arteko angelua 
txikiagoa delako bigarrenari dagokiona baino. Horren funtzio-
namendua xeheago aztertuko dugu 10. kapituluan –Elkarrera-
ginak baliabideekin–. 

Baldin eta, hainbat dimentsiotako ezaugarrien espaziotan, ite-
men adierazle diren bektoreek luzera ezberdina badute, ezin 
dugu antzekotasuna kalkulatu kosinuen bidez; aitzitik, modu 
esplizituagoan aztertu behar ditugu dimentsio bakoitzeko ez-
berdintasunak. 

Lau dokumentu, bektore gisa errepresentatuta, terminoen 
espazioan: bektoreen arteko angeluen bitartez neur daite-
ke antzekotasuna.

dokumentuen antzekotasuna
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Distantzia-funtzio geometrikoak deritzon koadro gehigarrian 
diagrama bat ikus dezakezue, zeinean bi modu ezberdinetan 
kalkulatzen baita zer distantzia dagoen 1. eta 2. puntuen ar-
tean, a eta B diferentziak erabiliz. Batetik, euklidear distan-
tzia-funtzioak dimentsio bakoitza ber bi egin, biak batu, eta 
horren erro karratua kalkulatzen du: hiruki zuzenen hipotenu-
sa kalkulatzeko Pitagorasen teorema ezaguna da, bi dimen-
tsiotan baliatuta, eta diferentziei ezartzen zaien berretzailea 2 
da. Bestetik, hiri-blokeen distantzia-funtzioak zera egiten du –
hala deitzen zaio, hain zuzen ere, «lauki-sare» estiloko hirietan 
distantziak neurtzeko manera naturalena delako–: dimentsio 
bakoitzeko diferentziak batu, 1 berretzailearekin. 

Esan genezake berretzaileak zera baldintzatzen duela: ezau-
garri bakoitzak distantzia edo antzekotasun orokorraren kal-
kuluei egiten dion ekarpen erlatiboa. Berretzailea aukeratze-
ko, aintzat hartu behar dira eremu bakoitzeko ezaugarri-mota 

1 eta 2 puntuen arteko distantzia honen araberakoa izan-
go da: nola uztartzen dituen distantzia-funtzioak dimen-
tsio bakoitzeko balioen arteko diferentziak (A eta B). 

distantzia-funtzio geometrikoak

Distantzia

Distantzia
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bereizgarriak, edo kontuan hartu behar da, orobat, jendeak 
nola ezar ditzakeen kategoriak alor horretan. Hiriko Blokeak 
deritzon funtzioan, 1 berretzailea erabili da, ezaugarri bakoi-
tzak bere kopuru osoa ekartzen duela ziurtatuz. Berretzailea 
handitu ahala, diferentzia handienak dituzten propietateen 
eragina areagotzen da. 

7.3.6.3 antzeKotasun-eredu transFormazionalaK 

Eredu transformazionalen arabera, bi gauzen arteko antzeko-
tasuna alderantziz proportzionala izango da beste faktore ho-
nekiko: zer neurrian den konplexua bi gauzetako bat bestea 
bihur dadin egin behar den eraldaketa. antzekotasun-eredu 
transformazional sinpleenak zera zenbatzen du: zenbat ezau-
garriren balioa aldatu beharko litzatekeen gauza bat bestea 
bilakatzeko. Maila orokorragoan, bi karaktere-kate ezberdinek 
pertsona, objektu edo entitate izendun berdina seinalatzen 
dutenean, eta hori zehaztu beharra dagoenean, bi kateen ar-
teko «edizio distantzia» neur daiteke: zenbat aldaketa egin 
behar dira kateetako bat bestea bihur dadin. 

7.3.6.4 lerroKatzearen edo analogiaren 
antzeKotasun-ereduaK

Orain arte aipatu ditugun antzekotasun-ereduak ez dira oso 
baliagarriak baldin eta barne-egitura edo erlazio-egitura asko 
dauzkaten gauzak konparatu nahi baditugu. Halako kasuetan, 
ez da aski kalkuluak egitea bat datozen ezaugarrien artean; ai-
tzitik, lerrokatzen diren ezaugarriak konparatu behar dira, be-
tekizun berdina dutelako egituretan edo harremanetan. adibi-
dez, demagun auto batek gurpil berde bat daukala, eta kamioi 
batek, berriz, kolore berdineko kapota duela; bada, ezaugarria 
bat etorri arren, bi ibilgailuen arteko antzekotasuna ez da asko 
handituko, autoaren gurpila eta kamioiaren kapota ez direla-
ko lerrokatzen. Bestalde, analogiari esker zera esan dezake-
gu: atomoak eguzki-sistemaren modukoak direla. Ez daukate 
ezaugarri komunik, baina bai harreman-mota bat, izan ere, bi
-bietan baitaude objektu txikiagoak objektu handiago baten 
inguruan jira-biraka. 
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Halako konparazioak bereziki garrantzitsuak izaten dira ara-
zoak konpontzeko garaian. Pentsatzekoa da adituak ederki 
moldatzen direla arazoak konpontzen nor beren arloan, beren 
jakintza eta esperientzia antolatu baitute halako moduan non 
efizientziaz bila baititzakete balizko konponbideak, bai eta 
ebaluatu ere. adibidez, gauza jakina da xake-jokalari adituek 
beren memorian gordetzen dituztela aurreko partidetako po-
sizio irabazleak eta horiei loturiko mugimenduak, eta hala 
erabakitzen dute zer jokaldi egin. alabaina, xake-jokalari adi-
tuek, beren jakintza antolatzeko eta mugimenduak hautatze-
ko, oinarritzat hartzen dituzte zenbait antzekotasun abstraktu 
ezin direnak azaldu xake-piezen posizio zehatzen terminotan. 
Hortaz, adituek maila sakonagoan adierazten eta konpontzen 
dituzte arazoak, printzipio eta egitura abstraktuagoak erabi-
liz; bada, ideia hori hainbat arlotan errepikatu da. Hasiberriak, 
normalean, azaleko ezaugarrietan zentratzen dira, eta antze-
kotasun literalagoetan oinarritu. 

7.3.7 XedeetatiK eratorritaKo KategoriaK 

Kategoriak sortzeko garaian, badago beste printzipio psiko-
logiko bat: xede bat betetzeko bat datozen baliabideak an-
tolatzea. Errepara diezaiogun, adibidez, «Sutan dagoen etxe 
batetik atera beharreko gauzak» kategoriari: lawrence Bar-
salou zientziari kognitiboaren esanetan, kategoria ad hoc eta 
xedetik-eratorri baten adibidea da. 

Su hartzeko arriskuan balego, zer gauza aterako zenituzke 
zeure etxetik? Bada, seguru asko, katua, diru-zorroa, agiri ga-
rrantzitsuak –hala nola jaiotza-egiaztagiriak eta pasaporteak–, 
amonaren argazki-album zaharra, eta inportantea, baliotsua 
edo ordezkaezina dela uste duzun beste edozein gauza, be-
tiere eramangarria baldin bada. Item horiek ez dute ezaugarri 
komun hautemangarririk beren artean, zure jabetza balioz-
koenak izatea salbu. Kategoria, beraz, testuinguru jakin ba-
tean sortzen da, xede jakin batetik eratorrita.  
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7.3.8 teorian oinarrituriKo KategoriaK 

azkenik, kategoriak sortzeko beste printzipio psikologiko bat 
da baliabideak antolatzea halako moduan non teoria edo kon-
takizun batekin bat egiten baitute; teoria edo kontakizun ho-
rrek eragiten du kategorizazio jakin batek zentzua izan dezala. 
Batzuetan, probabilitate-kategorizazioak –zeinak oinarritzat 
hartzen baitu ezaugarri ikusgaien familia-antzekotasuna edo 
antzekotasuna–, bestelako kategorizazio bat iradokitzen du; 
hala ere, gerta daiteke teorian oinarrituriko kategoria gailen-
tzea. adibidez, fase-aldaketari buruzko teoriak azaltzen du 
zergatik duten urak, izotzak eta lurrunak konposizio-kimiko 
berdina, ezaugarri hautemangarriei dagokienez guztiz beste-
lakoak izan arren. 

Toalla txiki batek, musika erreproduzitzeko gailuak eta 
entzungailuek, eta ur-botila batek ez dute ezaugarri ko-
munik, baina batera doaz, hain zuzen ere, «gimnasioan 
ariketa fisikoa egin bitartean erabiltzen ditudan gau-
zak» kategoriako kideak direlako denak. 

(argazkia: R. Glushko)

gimnasioan erabiltzeko gauzak 
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Jatorrian edo kausan oinarrituriko kategoriak bereziki garran-
tzitsuak dira baliabide adimentsuen eta konputazionalen ka-
suan, zeren, baliabide fisikoen mota naturalen kontrakarrean, 
beren propietateei zein portaerari buruzko kontuak apenas 
atzeman baitaitezke azaleko mailan (Ikus 3.4.1 atala: Poten-
tzialtasuna eta Gaitasuna). Begira, bestela, zenbat tankera 
edo itxura ezberdin dituzten «ordenagailu» gisa kategoriza-
tzen ditugun baliabideek: konputazioa egiten dute guzti-guz-
tiek, baina printzipio hori ikusezina edo teorikoa da, eta ez da 
baliabideen ezaugarri fisikoen mendekoa. 

7.4 Kategorien diseinuari

dagozKion auziaK eta ondorioaK

Jada aztertu ditugu kategoriak sortzeko printzipio garrantzi-
tsuenak: baliabide-ezaugarriak, antzekotasuna eta helburuak. 
Printzipio horietako bat baino gehiago erabiltzen badugu ka-
tegoria-sistema bat garatzeko, erabakiak hartu behar ditugu 
sistemaren sakonerari eta zabalerari buruz. atal honetan, ho-
nako ideia hau jorratuko dugu: kategoria-sistemetako abs-
trakzio-maila batzuk oinarrizkoagoak eta naturalagoak direla 
beste batzuk baino. Halaber, aipagai hartuko ditugu antolake-
ta-sistemak sortzen ditugun moduari eragiten dioten hautuak, 
eta nola taxutzen dituzten gure elkarreragin-jarduerak, siste-
ma horretan kategorizaturiko baliabideak aurkitzeko premia 
daukagunean. 

7.4.1 Kategorien aBstraKzioa eta XeHetasun-maila 

Baliabideak kasu bakartzat zein baliabide-klase bateko kide-
tzat har ditzakegu. Klasearen tamaina –zenbat baliabide har-
tuko diren baliokide gisa– honen araberakoa izango da: zer 
propietate edo ezaugarri hartzen ditugun aintzat arlo bateko 
baliabideak aztertzen ditugunean. Baliabide-arlo bati buruz 
pentsatzeko dugun modua testuinguruaren eta helburuaren 
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mendekoa da; hori dela-eta, baliabide bat modu abstraktuan 
hartuko da egoera batzuetan, eta gauza oso konkretu gisa 
beste batzuetan. 5. kapituluan –Baliabideen deskribapena eta 
metadatuak– azaldu dugun eran, horrek eragina du baliabide
-deskribapenaren izaeran eta neurrian, eta, kapitulu honetan 
ikusi dugunez, berriz, eragina du, orobat, sor ditzakegun kate-
gorien izaeran eta neurrian.

Pentsa ezazu, adibidez, arropa garbiak jasotzeari dagokion 
betekizunean. arropa-item oro kategoria zabal bateko kide-
tzat har dezakegu, zeinetako kideak baitira pertsona batek 
jantz ditzakeen jantzi-mota guztiak. Kategoria bakar bat era-
biltzen badugu arropa guztiak sailkatzeko, hau da, ez baditu-
gu itemak bereizten modu erabilgarriren edo praktikoren ba-
tean, seguru asko mordo handi batean edukiko ditugu gure 
arropa guztiak, batere antolatu gabe. 

Nolanahi ere, ezin dugu edozein arropa-item jantzi, ausaz: al-
kandora, prakak, galtzerdiak eta abarrak jantzi behar ditugu. 
argi dago, beraz, jantzien kategoria zabalegia dela helburu 
gehienetarako. Beraz, kategoria xeheagoen bitartez antola-
tzen du arropa jendeak, item horiek janzteko duten modua-
rekin bat eginez.   

7.3.2 atalean –Propietate bakarrak–, armairuan dauzkagun al-
kandorak antolatzeko sistema bat deskribatu dugu; hortaz, 
galtzerdiez mintzatuko gara orain. Galtzerdiei dagokionez, 
jende gehienak uste du galtzerdi-parea dela oinarrizko unita-
tea, aldiro bi galtzerdi erabiltzen dituztelako. Beraz, galtzerdi
-pareak aurkitu behar badituzu, zentzuzkoa dirudi galtzerdiak 
binaka antolatzeak, arropa garbia ordenatzen ari zarenean. 
Zenbaitek, gainera, galtzerdi dotoreak eta kiroletakoak berei-
ziko dituzte, eta, gero, horietako bakoitza kolorearen edo ma-
terialaren arabera antolatu, galtzerdi-kategorien hierarkia bat 
sortuz –alkandoren adibidean egin dugun bezalaxe–. 

Halaber, bi konpainiaren edo konpainia bereko bi sailen in-
formazio-sistemak uztartu nahi direnean, sistema bakar bat 
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osatzeko, baliabideen abstrakzioari eta xehetasun-mailari bu-
ruzko kontuak azaleratzen dira. alderdi guztiek modu berean 
adierazi behar dute gauza bakoitzaren identitatea, edo halako 
eran non gauzen arteko lotura aurkitzeko modua egongo bai-
ta, eskuz zein elektronikoki. 

adibidez, nola erabiliko dituzte bezeroen helbideak negozio
-sistema batean? Gutunazaletan idatzirik agertzen direnean, 
normalean, hainbat lerroko testu-objektu oso gisa agertzen 
dira «helbideak». Informazio-sistemetan, ordea, hobe da hel-
bideak informazio-osagai argiki identifikagarrien multzo gisa 
gordetzea. Helbideak xehetasun-maila handiarekin antolatuz 
gero, errazagoa suertatzen da bezeroak hiriaren edo pos-
ta-kodearen arabera antolatzea, salmenta- edo marketing
-kontuetarako. Informazio-osagaien abstrakzioa edo xeheta-
sun-maila, eta dokumentuetan aurkezten edo berrerabiltzen 
diren modua batez ez badatoz, arazoak sortuko dira inter-o-
perazionaltasunari dagokionez, negozioek informazio elkar-
banatzeko premia dutenean. 

Intuizioaren kontrakoa dirudien arren, gizakiek sorturiko ka-
tegorien sistema bat konplexuegia denean eta jendeak ezin 
duenean modu fidagarrian interpretatu eta baliatu, sailkatzai-
le konputazionalak –item berrien eta jada kategorizatuen ar-
teko antzekotasun estatistikoa kalkulatu dezaketenak– hobe-
to jardun daitezke gizakiak baino. 

7.4.2 Kategoria oinarrizKoaK edo naturalaK 

Kategorien abstrakzioa deskribatzeko, kategoria-mailen hie-
rarkia bat erabili ohi da: gorenak, oinarrizkoak eta mendekoak. 
«arropa», adibidez, kategoria goren bat da; «alkandorak» eta 
«galtzerdiak», berriz, kategoria oinarrizkoak, eta «mahuka lu-
zeko alkandora zuri dotoreak» zein «artilezko mendi-galtzerdi 
zuriak», azkenik, mendeko kategoriak dira. Oinarrizko katego-
rietako kideek, hala nola «alkandorak» edo «galtzerdiak» ka-
tegorietako kideek, hautemate-ezaugarri asko dituzte komu-
nean, eta lotura handiagoa dute motrizitatearekin, goreneko 
kategorietako kideek baino. Mendeko kategorietako kideek 



 Kategorizazioa: Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea 445

ezaugarri asko dituzte komunean, baina ezaugarri horiek oro-
bat dagozkie kategoria-hierarkian abstrakzio-maila berdinean 
dauden beste kategoria mendekoei. Hau da, «mahuka luzeko 
alkandora zuri dotoreak» kategoriako kide guztiek dituzten 
ezaugarri komun ugari identifikatu ditzakegun arren, katego-
ria horretako kideek orobat dauzkate ezaugarri komun asko 
«mahuka luzeko alkandora urdin dotoreak» eta «mahuka-lu-
zeko alkandora beltz kotoizkoak» kategoriekin alderatuz gero. 

7.4.3 estalduraren / doitasunaren Konpentsazioa 

abstrakzio-mailak baldintzatuko du zenbateko xehetasune-
kin identifikatzen ditugun baliabideak. Baieztapen orokor bat 
egin nahi dugunean, edo gure interesaren helmena zabala 
dela adierazi nahi dugunean, kategoria gorenak erabiltzen di-
tugu; adibidez: «Zenbat animalia daude San Diegoko zooan?». 
Zehatzago aritu nahi dugunean, ordea, mendeko kategoria 
doiak erabiltzen ditugu: «Zenbat emu heldu daude San Die-
goko zooan gaur egun?». 

arropen adibidera itzulita, oso erraza izango da mendiko gal-
tzerdi zuri artilezkoen pare bat aurkitzea baldin eta galtzerdien 
antolaketa-sisteman kategoria-maila xehe-xeheak badaude. 
Baliabideak xehe-xehe deskribatu edo antolatu badira eta bila 
zabiltzan baliabidea pareko xehetasun-mailarekin zehazten ba-
duzu, nahi duzuna topatuko duzu, zehatz-mehatz. Mendi-gal-
tzerdi zuri artilezkoak gordetzen diren tokira iristen zarenean, 
hantxe topatuko dituzu denak, eta ez beste ezer. Bestalde, gal-
tzerdiak nahas-mahas gordetzen badituzu tiradera batean, gal-
tzerdi bila joaten zarenean seguru asko ez zara gai izango nahi 
dituzunak topatzeko, eta, aitzitik, nahi ez dituzun mordoxka 
bat topatuko duzu. Kontrakarrean, ez diozu denborarik eskai-
niko galtzerdien antolaketari –jende askok gorroto du–; hortaz, 
zeuk aukeratu behar duzun denbora zeri eskaini, galtzerdiak 
antolatzeari edo bilatzeari, zure zaletasunen arabera.  

adibide hori informazio-berreskurapenaren jargoira itzuliz 
gero, esango dugu antolaketa xeheagoek estaldura murrizten 
dutela –bilaketa baten ondorioz aurkitzen edo berreskuratzen 
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duzun baliabide-kopurua–, baina estalitako sortaren doitasu-
na areagotzen dutela, hau da, estalitako itemen garrantziaren 
proportzioa. Kategoria zabalagoek, berriz, estaldura handia-
gotzen dute, eta doitasuna gutxiagotzen. Ondotxo ezagutzen 
dugu web bilatzaileetan suertatzen den negoziazio latz hori: 
hitz bakar bat bilatuz gero, emaitzak berehala iritsiko dira, bai-
na seguru asko ez zaizkigu erabilgarriak irudituko; ordea, bi-
laketa ondo zehazten badugu, hainbat hitz erabiliz eta tentuz, 
bilatzen dugun informazioa bilduko dugu. Informazio-berres-
kurapenaren estaldura, doitasuna eta ebaluazioa zabalago jo-
rratuko dugu 10. kapituluan: Elkarreraginak baliabideekin.  

adibide guztiz arrunt horrek erakusten du zein den antola-
ketaren eta berreskurapenaren artean dagoen funtsezko 
konpentsazioa. antolaketa-sistema ia orotan agertzen da 
antolaketari eskainitako ahaleginaren eta berreskurapenari 
eskainitako ahaleginaren arteko konpentsazioren bat. Balia-
bideak antolatzeko zenbat eta ahalegin gehiago egin, orduan 
eta eraginkortasun handiagoz berreskuratuko ditugu. Zenbat 
eta ahalegin gehiago egin baliabideak aurkitzeko, gutxiago 
antolatu beharko ditugu aldez aurretik. antolatzailearen eta 
berreskuratzailearen artean zer harreman dagoen, horren ara-
bera banatuko dira kostuak eta onurak bien artean. Pertsona 
bera dira? Zeinek egiten du ahalegina, eta nork jasotzen ditu 
onurak? 

7.4.4 Kategorien HartzaileaK eta XedeaK 

Jendeak hainbat molde baliatzen ditu kategorizazioak egi-
teko, betiere hainbat faktoreren arabera: kategorizazioaren 
helburuak, kategorizatu behar den bildumako baliabideen za-
balera eta antolaketa-sistemaren erabiltzaileak. Demagun hiz-
kuntzak kategorizatu nahi ditugula. lehenengo urratsa izango 
da hizkuntza bat zer den zehaztea, ez baitago adostasun oro-
korrik dialektoen eta hizkuntzen arteko aldeez, eta batzuek, 
are, zalantzan jartzen baitute halako bereizketarik existitzen 
denik ere.
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Edonola ere, «ingelesa» eta «txinera» kategoriekin adiera-
zi nahi duguna aldatu egin daiteke gure hartzaileen eta gure 
helburuen arabera. Hizkuntza-eskola bati dagokionez, «inge-
lesa»ren errepresentazioak zerikusia izango du hainbat kontu 
praktikorekin, adibidez, nola erabiliko duten ikasleek ikasten 
ari diren hizkuntza, edo zer hizkuntza ikasteko aukera da-
goen. Hizkuntza globalak irakasten dituen zentro batean, be-
rriz, «hizkuntzak» kategoriako kasutzat hartuko dira («ingele-
sa» kasutzat, zehazki) ingelesaren aldaera estandarretako bat 
(botere politikoarekin lotua dagoena) edo hainbat aldaeraren 
estandarren uztarketa bat. 

Era berean, «txinera» kokatzen den kategoria-egitura testuin-
guruaren arabera alda daiteke. Eskola batzuetan, «txinera» ez 
da izango hainbat aldaera linguistiko biltzen dituen katego-
ria bat, ezpada «hizkuntzak» kategoriako kasu bereizia; beste 
eskola batzuetan, ordea, irakatsiko dute ezen «txinera» hiz-
kuntza-kategoriako dialektoak direla mandarina, wu eta kan-
tonera, eta idazketa-sistema estandar bakar batek bateratzen 
dituela denak. Horrez gainera, hizkuntzalari batek hizkuntzak 
sailkatzeko sistema bat sortu nahi duenean zenbait printzi-
piori jarraituz, baliteke mandarina, wua eta kantonera elkarren 
artean ulergaitzak direla ebaztea, eta, ondorioz, hizkuntza be-
reizitzat jotzea «txinera» kategoria zabalagoaren baitan. 

Jendeak era bakar bat erabil balezake gauzak kategorizatze-
ko, Pyramid telebista-saioak ez luke zentzurik izango –saio 
horretan, lehiakideek asmatu behar dute zer kategoriari da-
gozkion beren taldekideek aipaturiko adibideak–. Kategoriza-
zioak sormenerako bidea ematen du; horrela, jendeak mundua 
antolatu dezake, eta kontzeptuen arteko harremanak aipatu, 
erreferente-gako batzuen bidez. Modaren hizkuntzari buruz 
hitz egiten dugunean, iradokitzen dugu ezen, esaten ari ga-
renaren testuinguruan, antzekoak direla «ingelesa», «txinera» 
eta «moda» kasuak, hizkuntza gisa kategorizatuko ez genituz-
keen beste gauza batzuetatik bereizteko adina. 
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7.5 KategoriaK inplementatzea 

Kategoriak eraikuntza kontzeptualak dira, eta normalean era 
ikusezinean baliatzen ditugu, haietaz hitz egitean edo pen-
tsatzean. Sukaldea edo armairua antolatzen dugunean apalak 
eta tiraderak erabiliz, kokapen eta edukiontzi fisikoak gure ka-
tegoria-sistema pertsonalaren inplementazio ikusgaiak dira, 
baina ez dira kategoriak beren horretan. Kategoria-diseinua-
ren eta -inplementazioaren arteko bereizkuntza agerikoa da 
honako egoera hauetan: liburutegietan edo janari-dendetan 
seinaleei edo etiketei jarraitzen diegunean, gauzak topatze al-
dera; bilaketak egiten ditugunean produktu-katalogo batean 
edo konpainiako langileen direktorio batean; edo gobernuak, 
zerga-aitorpeneko informazioa baliatuz, datu ekonomikoen 
sortak biltzen dituenean. Jendeak sortu zituen kategoria insti-
tuzional horiek, baliabideak kategorietan sailkatu aurretik. 

Kategoriak sortzearen eta inplementatzearen arteko bereiz-
ketak galdera hau dakarkigu: nola inplementatu daitezke ka-
tegoria-sistemak? Kategorien inplementazioari dagokionez, 
ez dugu horren zentzu literala azalduko, hau da, ez dugu ai-
patuko baliabideen antolaketarako sistema fisikoen zein soft-
ware sistemen eraikuntza. aitzitik, maila gorenago batetik 
erreparatuko diogu kontuari, eta aztertuko du zer inplementa-
zio-arazo konpondu behar den 7. 3 atalean aipaturiko katego-
ria-motei dagokienean; ondoren, baliabideak egoki esleitzeko 
logika esplikatuko dugu.  

7.5.1  enumerazio-KategoriaK inplementatzea 

Erraza da enumerazio bidezko kategoriak inplementatzea. Sor-
tako kideek edo lege-balioek definitzen dute kategoria, eta 
item bat kategoria horretako kidea den jakiteko, sortan bilatzea 
besterik ez dago. Kategoria-definizioen enumerazioak maiz 
erabiltzen dira beherantz jotzen duten menuetan eta formula-
rioetan. Munduko herrialde guztien zerrenda bat daukazu, eta 
behera egiten duzu saguarekin, bidalketa-helbide batean ipini 
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nahi duzun herrialdea topatu arte; edozein hautatzen duzula 
ere, baliozko herrialde-izen bat izango da, zeren zerrenda fin-
koa baita harik eta herrialde berri bat sortzen den arte. Halaber, 
enumerazio-kategoriak erabil daitezke taula asoziatiboetan 
(hash taulak ere esaten zaie). Datuen egitura horrekin, sortako 
baliokidetza egiaztatzeko probak are eraginkorragoak dira bi-
laketa baino, denbora berdina behar baitute edozein neurritako 
sortak aztertzeko (ikus 9.2.1 atala: Egitura-motak).

7.5.2 ezaugarri Bidez zeHazturiKo KategoriaK 
inplementatzea 

Ezaugarri bidez zehazturiko kategorien inplementazio kon-
tzeptualki sinpleenak eta zuzenenak kategorien ikuspegi kla-
sikoari heltzen dio, ezaugarri beharrezkoetan eta nahikoetan 
oinarritzen denari, alegia. Halako kategoriak, batetik, preskrip-
tiboak dira, eta, bestetik, muga argiak eta zehatzak dituzte; 
ondorioz, itemen sailkapena objektiboa da, baldintza zehatz 
batzuen araberakoa, eta balioztatzearen nozio argiki zehaztu 
bat ahalbidetzen du, zeinaren bidez ebazten baita ea kasu bat 
kategoriako kidea den ala ez. Itemak sailkatu ala ez erabaki-
tzeko, probak egiten zaizkie, eta hala zehazten da ea behar di-
ren ezaugarriak eta ezaugarri-balioak dituzten. Proba horiek, 
bestalde, arau gisa adierazi daitezke. 

- X kasuak P ezaugarria baldin badauka, orduan Y kategorian 
egongo da. 

- San Frantzisko hirian etxe bat erosteko hipoteka-kreditu ba-
tek 625.000 dolar baino gehiago balio badu, orduan kreditu 
«erraldoitzat» joko du aEBko Etxeen Ikuskaritza Federalak, 
erakunde horrek ezarritako mugak gainditzen baititu. 

- Zenbaki bat zenbaki lehen gisa har dadin, bi arau bete behar 
ditu: 1 baino handiagoa izan behar du, eta, 1 zenbakiaz eta 
bere buruaz aparte, ez du beste zatitzailerik eduki behar. 

Honek ez du esan nahi ezaugarrien probak egitea erraza suer-
tatzen denik beti; izan ere, gerta liteke, balioztatzea egiteko, 
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ekipamendu edo kalkulu berezien premia izatea, eta ezauga-
rri-proben kostua edo eraginkortasuna ez da berdina izango 
beti. Baina, behin probaren emaitzak jasota, erantzuna guztiz 
argia da, anbiguotasun-izpirik gabe. Bietako bat: itema kate-
goriako kidea da, edo ez da. 

Ordena jakin batean egindako ezaugarri-proben sekuentzia 
batek zehazten du kategoria hierarkikoen sistema. Eraba-
ki-zuhaitzak dira hainbat mailatako kategoria-sistemak in-
plementatzeko modurik naturalena. Erabaki-zuhaitz sinpleak 
algoritmoak dira, zeinak erabaki bat zehazten baitute, ezau-
garri-proba edo proba logikoen sekuentzia bat eginez. Dema-
gun bankuek arauetan oinarrituriko ikuspegi sekuentzial bat 
baliatzen dutela pertsona bati hipoteka-kreditua eman edo ez 
erabakitzeko. 

-  Mailegu-eskatzailearen urteroko diru-sarrerak 100.000 do-
lar baino gehiago badira, eta hipoteka-kredituaren hilero-
ko kuota hileroko diru-sarreren % 25 baino gutxiago bada, 
onartu mailegu-eskaera. 

-  Osterantzean, errefusatu mailegu-eskaera. 

Erabaki-zuhaitz sinple hori 7.1 marrazkian erakutsi dugu: 
Arauetan oinarrituriko erabaki-zuhaitza. Zuhaitzean argi adie-
razten da zer arau erabiltzen dituen bankuak mailegu es-
kaerak «Onartu» edo «Errefusatu» kategorietan sailkatzeko. 
Erraza da erabaki-zuhaitzak interpretatzea; horregatik, ohiko 
formalismoa dira sailkapen-ereduak inplementatzeko orduan.
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Edonola ere, kategorien inplementazioa interpretagarria izate-
ko, ezinbestekoa da kategoriaren definizioan eta inplementa-
zioan erabiltzen diren ezaugarriak eta probak ulergarriak izatea. 
Hizkuntza naturala berez da anbiguoa; hortaz, ez da formatu 
egokiena kategoria instituzional formalki zehaztuetarako. Kate-
goriak hizkuntza naturalaren bitartez zehazten badira, baliteke 
ez-osoak, koherentziarik gabeak eta anbiguoak izatea, hitzek 
hainbat esanahi izaten dituztelako sarri. Maileguak ebaluatze-
ko bankuak erabiltzen duen prozedura horrela inplementatuz 
gero, zaila izango litzateke hori era fidagarrian interpretatzea: 

-  Mailegu-eskatzailea aberatsa baldin bada, eta hileroko kuo-
ta erraz ordain badezake, mailegu-eskaera onartuko da. 

7.1. marrazkia: arauetan oinarrituriko erabaki-zuhaitza

DIRU- SaRRERaK URtEaN

MaIlEGUaREN 
ORDaINKEta-KUOta

ERREFUSatU

ERREFUSatU ONaRtU

$100KÇ

Hileroko diru-sarreren 

Ç%25

Hileroko diru-sarreren 

È%25

Erabaki-zuhaitz sinple honetan, bi proba egiten dira, hurrenkera 
zehatz batean, bi faktore hauek kontuan hartuta: lehenik, maile-
gu-eskatzailearen urteko diru-sarrerak; bigarrenik, hileroko sarre-
ren zer ehunekok osatzen duen maileguaren hileroko kuota. Bi 
proba horien arabera sailkatzen dira eskatzaileak «errefusatu» 
edo «onartu» kategorietan. 

È$100K
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Erraz interpretatzeko modukoak direla ziurtatzeko, eraba-
ki-zuhaitzak hiztegi kontrolatuekin eta sintaxi mugatuarekin 
idazten dira –«idazketa sinplifikatua» edo «negozio-arauak» 
deritzen sistemekin–. 

Bestalde, propietateetan oinarrituriko kategoriak zehatz
-mehatz adierazi nahi direnean, badago modu anbizio handi-
koago bat hori egiteko: hizkuntza artifiziala erabiltzea. Hizkun-
tza artifizialek zehatz-mehatz adierazten dituzte ideiak: ideia 
konplexuak adierazteko, termino edo sinbolo berriak txerta-
tzen dituzte, eta, horrez gainera, mekanismo sintaktikoak ere 
baliatzen dituzte, termino horiek uztartzeko eta erabiltzeko. 
Hizkuntza artifizial ezagunak dira, besteak beste: notazio ma-
tematikoa, programazio-hizkuntzak, dokumentu-kasu balioz-
koak zehazten dituzten eskema-hizkuntzak (ikus 9.2.3.1 atala) 
eta bilaketa- eta hautaketa-patroiak zehazten dituzten adie-
razpen arautuak (ikus 9.2.3.2 atala). Ezbairik gabe, errazagoa 
da Pitagorasen teorema azaltzea eta ulertzea modu efizien-
tean adierazten denean, hau da, «H2 = a2 + B2» formularen 
bidez, ezen ez hizkuntza naturaleko adierazmolde hitzontzia-
go batean: «Hiruki baten angelua halakoa bada non hirukiaren 
bi alde elkarren perpendikularrak baitira, angelu zuzenaren 
beste aldean dagoen aldearen luzeraren berretura beste bi 
aldeen luzeraren berreturaren baturaren parekoa izango da».

Filosofian eta zientzian barra-barra erabili izan dira hizkun-
tza artifizialak, kategoriak zehazteko. (Ikus koadro gehigarria: 
Deskribapenerako eta sailkapenerako hizkuntza artifizialak). 
alabaina, kategoria-sistema instituzionalen gehiengoa hiz-
kuntza naturalaren bidez adierazten da oraindik ere, anbiguo-
tasunak anbiguotasun, jendeak hizkuntza artifizialak baino 
hobeto ulertzen dituelako era naturalean ikasitako hizkuntzak. 
Batzuetan, nahita egiten da gainera, legeetan gauzatzen diren 
kategoria instituzionalak auzitegietan gara daitezen uzteko, 
eta aurrerakuntza teknologikoetara egokitzeko. 

Datu-eskemek, Dokumentu Moten Espektroko (ikus 4.2.1 atala) 
mutur transakzionaleko dokumentu-motetan eta datu-basee-
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tan dauden datu-entitateak, elementuak, identifikatzaileak, 
atributuak eta harremanak zehazten dituztenek, informazioa-
ren antolaketa-sistemak diseinatzeko, garatzeko eta manten-
tzeko behar diren kategorien inplementazioa gauzatzen dute. 
Datu-eskemek, normalean, zurrunki zehazten dituzte baliabi-
de-kategoriak. 

Objektuetara bideraturiko programazio-hizkuntzetan, klaseak 
ere eskemak dira, eta objektuak sortzeko txantiloi gisa balio 
dute. Programazio-hizkuntzetako klaseak, beraz, datu-baseko 
kasuen egitura zehazten duen eskemaren modukoak dira, klase
-definizioak zehazten baitu nola eraikitzen diren klase horretako 
kasuak datu-motei eta balizko balioei dagokienean. Programa-
zio-klaseek, gainera, objektu-kide bateko datuetara irits daite-
keen zehaztu dezakete, eta, hala bada, nola egin daitekeen. 

Dokumentu-mota transakzionalak, maiz, prozesu automatiza-
tuen bidez ekoizten eta kontsumitzen dira, beraz, kategoria 
klasiko gisa definitu ditzakegu modu preskriptiboan; horien 
kontrakarrean, dokumentu-mota narratiboak deskriptiboak 
izan ohi dira. liburu bat eleberri bat dela esaten dugunean, 
ez ditugu oinarritzat hartzen ezaugarri eta eduki-mota ja-
kin batzuk. aitzitik, nobela tipikoei eta horien ezaugarri be-
reizgarriei buruzko halako nozio bat dugu, baina eleberritzat 
hartzen diren gauzetako batzuk oso urruti daude egitura eta 
eduki tipikotik. 

Haatik, batzuetan, dokumentu-eskemak erabiliz inplementa-
tu daitezke dokumentu-mota narratiboen kategoriak, muga 
gutxi batzuk ezarriz egiturari eta edukiari dagokionez. Eros-
keta-agindu bati dagokion eskema preskriptiboa izango da 
oso: adierazpen aratuak erabiltzen ditu, baita datuak ere, eta 
ordena jakin batean egon behar duten elementuen balioa ba-
lioztatzeko kode-zerrenda zenbakituak. Kontrara, dokumen-
tu-mota narratibo baten eskemaren kasuan, hautazko aukera 
ugari egongo lirateke, malgua izango litzateke ordenari dago-
kionez, eta testua bakarrik agertuko litzateke eskemako ata-
letan, paragrafoetan eta goiburuetan. Dokumentu-eskemak, 
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malgu-malguak izanda ere, erabilgarriak izan daitezke edu-
kiaren kudeaketa, berrerabilera eta formatua efizienteagoak 
izan daitezen. 

deskribapenerako eta sailkapenerako 
hizkuntza artifizialak

Errege Elkarte Britainiarraren sortzaileetako bat izan 
zen John Wilkins. 1668. urtean,  An Essay towards a Real 
Character and a Philosophical Language kaleratu zuen, 
zeinean hizkuntza artifizial bat proposatu baitzuen, ja-
kintzaren taxonomia unibertsal bat deskribatzeko; hiz-
kuntza horretan, sinboloen konposizioa erabiltzen zen 
kategoria-hierarkiako posizioak zehazteko. Goi-mailako 
berrogei genero-kategoria zeuden; ondoren, kategoria 
horietako bakoitza zatitzen zen, generoen baitako ez-
berdintasunak adierazteko; gero, espezietan zatitzen zi-
ren. Genero bakoitza monosilabo bat zen, bi letraz osa-
tua; ezberdintasun bakoitzak, berriz, kontsonante bat 
gehitzen zuen, eta espezie bakoitzak bokal bat. 

Hizkuntza artifizial horretan, kategoria-izenaren konpo-
sizioak erakusten du, zuzenean, zein den kategoriaren 
esanahia. adibidez, zi terminoak piztien generoa adie-
razten du: hortaz, zit terminoak «txakurren gisako piz-
tia harraparia» adieraziko luke; zid, berriz, zera litzate-
ke: «apatx biko piztia». laugarren karaktere bat erantsiz 
gero, espezieari dagokiona, adibidez a, hauek sortuko 
lirateke: zita (txakurra) eta zida (ardia). 

Jorge luis Borges idazleak, El idioma analítico de John 
Wilkins narrazioan, azpimarratzen du ezen Wilkinsen 
hizkuntzak «anbiguotasun, errepikapen eta gabezia» 
ugari dituela, eta parodia gisa aurkezten du «Jakintza 
Onberaren Zeruetako Inperio» irudimenezko bat: 
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7.5.3 proBaBilitatearen eta antzeKotasunaren 
Bidez deFinituriKo KategoriaK 
inplementatzea 

Kategoria asko ezin dira zehaztu propietate beharrezkoen 
bidez; aitzitik, probabilitatearen arabera zehazten dira, kon-
tuan hartuz baliabideek zer ezaugarri komun izango dituzten 
probableki. Har dezagun, adibide baterako, «lagun» katego-
ria. Seguru asko, lagun asko dituzula uste izango duzu, baina 
badaude aspaldiko lagunak, eskolako lagunak, lantokiko lagu-
nak, gimnasioan baizik ikusten ez dituzun lagunak eta zure 
gurasoen lagunak. lagun-mota horietako bakoitzak propieta-
te komunen multzo ezberdin bat osatzen du. Pertsona bati 
buruz aritzean, balizko lagun edo maitale gisa deskribatzen 
badizute, zer-nolako zehaztasunez aurreikusi dezakezu ea 
pertsona hori lagun bihurtuko den etorkizunean? 

Zaila gerta daiteke probabilitate-kategoriak zehaztea eta era-
biltzea, zaila izan baitaiteke eremu bateko kasuen multzoe-

Haren orrialde urrunekoetan idatzirik datza animaliak 
honako sail hauetan banatzen direla: a) enperadorearen 
jabetzakoak, b) baltsamatuak, c) bezatuak, d) urdeak, e) 
uhandreak, f) miragarriak, g) txakur deslaiak, h) sailka-
pen honetan bilduak, i) ero moduan astintzen direnak, 
j) ezin konta ahal, k) gamelu-ileko pintzel fin-fin batekin 
marraztuak, l) eta abar, m) lorontzi bat hautsi berri dute-
nak, n) urrutitik begiratuz gero euliak diruditenak. 

Wilkinsek izen batzuk asmatu zituen, zeinek nolabaite-
ko esanahia izan baitzezaketen beren horretan, sistema 
ezagutzen zutenentzat behinik behin, eta hori goretsi 
egiten du Borgesek, baina zera eransten du: «argi dago 
ez dagoela Unibertsoaren sailkapenik, arbitrarioa eta 
aieruz betea ez denik»



456 Kategorizazioa: Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea

tan agertzen diren ezaugarrien arteko korrelazio eta proba-
bilitateak gogoan gordetzea. are gehiago, ikasi beharreko 
kategorian kide asko baldin badaude, ikasten duzun laginak 
zeharo taxutuko du zer ikasten duzun. adibidez, balizko mai-
tale onargarri bat zein den zehazteari dagokionez, biztanleria 
homogeneo samarreko landa-eremu isolatu batean hazitako 
jendeak iritzi aurreikusgarriagoak izango ditu biztanleria eta 
aniztasun handiko hiriguneetan hazitako jendeak baino. 

Maila orokorrago batean, baliabide aktiboen edo aldakorren 
eremu bat antolatzen ari bazara, edo eremu horretako pro-
pietateen probabilitate-neurketak aldatzen eta bat etortzen 
badira, hautatzen duzun laginak eragin handia izango du sail-
kapenerako eta aurreikuspenerako ereduen zehaztasunean. 
The Signal and the Noise lanean, Nate Silver estatistikariak 
azaltzen du aurreikuspen nabarmen askok huts egin zutela, 
laginak hartzeko teknika kaskarren ondorioz. Ohiko akats bat 
izan da leiho historiko laburregia erabiltzea prestakuntzari da-
gokion datu-sorta osatzeko; sarritan, beste ohiko akats baten 
ondorioa izaten da hori: datu berrietan gehiegi oinarritzea, 
halako gehiago dagoelako eskura. Esaterako, etxe-prezioen 
kolapsoak eragindako 2008ko finantza-krisia dela-eta, honela 
azal daiteke zer gertatu zen, hein batean behintzat: mailegu-e-
maileek, maileguen betearazpenak aurreikusteko, 1980-2005 
bitarteko datuak erabili zituzten; garai hartan, etxe-prezioek 
igotzera egiten zuten. Ondorioz, maileguen betearazpenak 
azkar bai azkar hazi zirenean, emaitzak «laginetik kanpokoak» 
ziren, eta, hasiera batean, oker interpretatu ziren; horregatik, 
krisiarekiko erantzunak berandutu ziren. 

7.5.3.1 proBaBilitatezKo eraBaKi-zuHaitzaK

7.5.2 atalean erakutsi dizuegu nola erabil daitekeen arauetan 
oinarrituriko erabaki-zuhaitz bat, propietateetan oinarrituriko 
sailkapen zorrotz bat bat inplementatze aldera: adibide ho-
rretan, banku batek «urteko diru-sarrerak» eta «hileroko mai-
legu-kuota» ezaugarriei dagozkion probak egiten zituen, eta 
horren arabera onartzen edo errefusatzen zituen mailegu-es-
katzaileak. adibide hori egokituz, erabaki-zuhaitz probabilis-
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tikoak zertan diren argitu dezakegu, zeinak egokiagoak baiti-
ra kategorietako-kidetza absolutua ez baizik probabilistikoa 
ezartzen duten kategoriak inplementatzeko. 

Maileguak emateko baldintza malguagoak ezartzen dituzten 
bankuek etekin handiagoak lor ditzakete, izan ere, maileguak 
ematen baitizkiote banku zorrotzago batek onartuko ez lituz-
keen bezeroei, zeinak gai baitira, hala ere, maileguaren kuotak 
ordaintzeko. Halako bankuek ez dituzte muga kontserbadore 
eta finkoak ezartzen diru-sarrerei eta hileroko kuotei dagokio-
nean; aitzitik, propietate gehiago hartzen dituzte aintzat, eta 
mailegu-eskaerei probabilitatearen ikuspegitik erreparatzen 
diote. Halako bankuen ustean, mailegua ordaintzeko moduan 
dauden eskatzaile guztiek ez dute itxura berdin-berdina; «ur-
teko diru-sarrerek» eta «hileroko mailegu-kuotak» ezaugarri 
inportanteak izaten jarraitzen dute, baina beste faktore ba-
tzuk ere lagungarriak suerta daitezke aurreikuspenak egiteko; 
hala, mailegu-eskaera bat onartzeko, ezaugarri-balioen konfi-
gurazio bat baino gehiago har daiteke egokitzat. 

Eskatzaile batek mailegua itzuliko duen edo ez aurreikuste-
ko, zer ezaugarri dira egokienak? aukera bakoitzari % 50eko 
probabilitatea aurreikusten dioten ezaugarriak ez dira lagun-
garriak izango, ez baitute oinarririk ematen bankuak aukera 
baten edo bestearen alde egin dezan; aitzitik, ezaugarri batek 
bi multzotan banatzen baditu eskatzaileak, eta multzoetako 
bakoitzak oso probabilitate ezberdinak baditu maileguaren 
itzulketari eta ez-ordainketari dagokionez, erabilgarria izango 
da, oso, mailegua eman edo ez erabakitzeko garaian. 

Datuetan oinarritzen diren bankuek, maileguen itzulketa-
ri eta ez-ordainketari buruzko datu historikoak baliatuz, al-
goritmoak prestatzen eta erabaki-zuhaitzak sortzen dituzte, 
mailegu-eskatzaileak behin eta berriro sailkatuz aurreikuspen 
ezberdinak dakartzaten azpi-sortatan. Mailegua itzultzeko 
probabilitate handia duten eskatzaileen azpi-sortak onartuko 
dira; besteei, ordea, ez zaie mailegua emango. Banaketa ba-
koitza egiteko ezaugarri-proba hautatze aldera, besteak bes-



458 Kategorizazioa: Baliabide-klaseak eta -motak deskribatzea

te, «informazio-irabazia» kalkulatzearen metodoa erabiltzen da. 
Neurri horrek zehazten du zer mailatan biltzen duen azpi-sorta 
bakoitzak multzo «puru bat», zeinean eskatzaile bakoitza sailka-
tzen baita, seguru asko mailegua itzuliko duen pertsona gisa edo 
seguru asko mailegua ordainduko ez duen pertsona gisa. 

Esate baterako, errepara diezaiogun, 7.2 marrazkiari: Datu histo-
rikoak: Maileguen ordainketa, interes-ratioan oinarrituta; irudi ho-
rretan erakusten da itzuli ez diren maileguen harira bankuak di-
tuen datu historikoen errepresentazio sinplifikatu bat. Koadroan, 
itzulitako mailegua «o» batekin markatuta daude; ordaindu ez di-
renak, berriz, «x» batekin. Ba al dago mailegu guztiak bi azpi-sor-
ta «puru»tan banatzen dituen interes-ratiorik –hau da, «o» mai-
leguak bakarrik biltzen dituen azpi-sorta bat eta «x» maileguak 
bakarrik biltzen dituen beste azpi-sorta bat sortzen duenik–?

«o» sinboloak adierazten du zer mailegu itzuli diren; «x» 
sinboloak, berriz, zeintzuk ez diren itzuli. Maileguak bana-
tu nahi badira ordainketa-emaitza ezberdinak dakartzaten 
bi azpi-sortatan % 6ko interes-ratioa da egokiena (marra 
beltz ilunago batek markatzen du ratio hori).

7.2 marrazkia. datu historikoak: maileguen 
ordainketa, interes-ratioan oinarrituta

Interes-ratioa
0 = mailegua itzuli da
X = mailegua ez da itzuli
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Ikus dezakezuen moduan, ez dago maileguak bi azpi-sorta 
purutan banatzen dituen interes-ratiorik. Hortaz, beste hau 
egitea komeni da: maileguak bestelako interes-ratioren baten 
bidez banatzea, mailegua itzuli ez zuten pertsonen proportzio 
ahalik eta ezberdinena egon dadin lerroaren alde batean eta 
bestean. 

Mailegua itzuli zutenak eta ez zutenak ahalik hobekien ba-
natzeko, banaketa-lerroa % 6ko interes-ratioan jartzea da 
egokiena. Dirua % 6ko interesarekin edo interes handiagoa-
rekin mailegatu zuten gehienek mailegua itzuli zuten; interes 
baxuagoko maileguak hartu zituztenek, berriz, probabilita-
te handiagoa izan zuten mailegua ez itzultzeko. Kalkulu ho-
rrek ez dirudi oso zentzuzkoa, beste faktore honen berri izan 
ezean: interes baxuagoko ratioa zuten maileguek ratio alda-
korra zuten, zeina igo egin baitzen urte gutxi batzuen buruan; 
ondorioz, hileroko kuotak nabarmen hazi ziren. Mailegatzaile 
zuhurragoek, ordea, nahiago zuten interes-ratio handiagoak 
ordaindu, betiere finkoak baldin baziren; horrela, hileroko kuo-
tak ez ziren tupustean handituko. 
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Datu-sorta historikoko atributu guztiekin egiten da kalkulu 
hau, jakite aldera zer ezaugarri den egokiena mailegu-eska-
tzaileak bi kategoriatan banatzeko: mailegua itzuliko dutenak 
eta itzuliko ez dutenak. Bai atributuak bai erabakia zehazten 
duen balioa ordenatu daitezke, 7.5.2 atalean ikusi dugunaren 
antzeko erabaki-zuhaitz osatzeko. Gure kasu hipotetiko ho-

7.3 marrazkia. erabaki-zuhaitz probabilistikoa

DIRU- SaRRERaK URtEaN

MaIlEGUaREN  
KUOta-ORDaINKEtaERREFUSatU

ERREFUSatU INtERESa

Hileroko diru-sarreren 

Ç%27
Hileroko diru-sarreren 

È%27

Erabaki-zuhaitz probabilistiko honetan, ezaugarri-proben sekuen-
tziak eta proba bakoitzeko atalase-balioek bi kategoriatan bana-
tzen dituzte mailegu-eskatzaileak; kategoria batek besteak baino 
probabilitate handiagoa izango du mailegua onartua izan dadin. 

Ç$82kÈ$82k

Ç%6È%6

ERREFUSatU ONaRtU
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netan, ezaugarriak probatzeko ordena onena hauxe da: Diru 
Sarrerak, Hileroko Kuota eta Interes Ratioa, 7.3. marrazkian 
erakutsi bezalaxe –Erabaki-zuhaitz probabilistikoa–. azken 
emaitza arau-sorta bat izango da; hala ere, zuhaitzeko erabaki 
bakoitzaren atzean datu historikoetan oinarrituriko probabili-
tateak daude, zehatzago aurreikusi dezaketenak ea eskatzai-
leak mailegua itzuliko duen edo ez. Hortaz, ausazko muga ba-
tzuk ezarri beharrean (100.000 dolarreko diru-sarrerak urtean 
eta mailegu-kuoten % 25 hilean), bankuak maileguak eskaini 
ahal dizkie diru-sarrera apalagoak dituzten pertsonei, eta ho-
rri etekina atera, bankuak bai baitaki, datu historikoei esker, 
82.000 dolarrerako diru-sarrerak urtean eta kuotaren % 27 hi-
lean direla erabaki-puntu optimoak. Ondoren, interes-ratioa 
ere hartzen da aintzat, proba gehigarri bat, ziurtatu nahi baita 
jendea kuotak ordaintzeko gai izango dela baita ratioak haz-
ten badira ere. 

7.5.3.2 naÏVe BaYes sailKatzaileaK 

Kategoria probabilistikoen sailkapena inplementatzeko beste 
hurbilketa ohiko bat da Naïve Bayes deritzona. Bayesen teo-
rema erabiltzen da jakite aldera zer garrantzia duen ezaugarri 
jakin batek sailkapen egokiari dagokionez. Bayesen teoreman 
zentzu komuneko ideia batzuk mamitzen dira: 

- Hipotesi bat edo aurretiazko sinesmen bat badaukazu ezau-
garri baten eta sailkapenaren artean dagoen harremanaz, 
uste horrekin bat datozen froga berriek zure konfiantza 
areagotu behar lukete. 

- Froga kontraesankorrek, ostera, uste horretan duzun kon-
fiantza murriztu behar lukete. 

- Gertakari jakin baten oinarrizko ratioa txikia baldin bada, ez 
zaitez horretaz ahaztu aurreikuspen bat egiten duzunean 
kasu berri baten inguruan edo kasu berri bat sailkatzen du-
zunean. Ohikoa izaten da informazio berriak gehiegizko era-
gina izatea. 
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Orain, ideia horiek adieraz ditzakegu, ikaskuntza nola gerta-
tzen den dioten kalkuluen bitartez. a sailkapenari eta B ezau-
garriari dagokionez, Bayesen teoremak zera dio: 

P (a | B) = P (B | a) P(a) / P(B)

Ekuazioaren ezkerreko aldea kalkulatu nahi genuke, P (a´B), 
baina ezin dugu zuzenean neurtu: jakin nahi dugu zenbateko 
probabilitatea dagoen, B ezaugarria duen item edo behake-
ta bati dagokionez, a sailkapena egokia izateko. Probabilitate 
baldintzazkoa edo ostekoa esaten zaio honi, B ezaugarriaren 
froga ikusi ondoren kalkulatzen delako. 

P (B | a) probabilitateak adierazten du a gisa egoki sailkatu-
riko item guztiek dutela B ezaugarria. Probabilitate-funtzioa 
esaten zaio honi. 

P(a) eta P(B), ordea, aren eta Bren probabilitate independen-
teak edo aurretiazkoak dira: itemen zer proportzio sailkatzen 
da a gisa? Zenbat aldiz agertzen da B ezaugarria item-sorta 
horietako batzuetan? 

Orain, Bayesen teorema aplikatuko dugu, mezu elektronikoe-
tako spam-filtroa inplementatzeko helburuarekin. Mezuak bi 
multzotan sailkatu dira: SPaM eta HaM (hots, spam ez dire-
nak). lehen multzoko mezuak Spam karpetara bideratuko 
dira; besteak, berriz, mezuen sarrera-ontzira. 

1. Ezaugarriak hautatu. Ezaugarri-multzo batekin hasiko 
gara; ezaugarri batzuk, mezuaren metadatuei dagozkie –
bidaltzailearen helbide elektronikoa eta hartzaile-kopurua, 
adibidez–, eta beste ezaugarri batzuk, berriz, mezuaren 
edukiari. Mezuetan agertzen diren hitzak banaka har dai-
tezke, bakoitza ezaugarri bat balitz bezala. 

2. Prestakuntza-datuak bildu. Mezu elektroniko batzuk bildu, 
SPaM eta HaM gisa egoki sailkatuak izan direnak. Etiketa-
turiko kasu horiek osatzen dute prestakuntza-sorta. 
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3. aztertu prestakuntza-datuak: Zer ezaugarri du mezu ba-
koitzak? Zer mezu sailkatu da SPaM gisa? SPaM gisa sail-
katuriko mezuek ezaugarri jakin bat daukate? (Horra hor 
Bayes ekuazioko eskuinaldeko hiru probabilitateak). 

4. Ikasi. Baldintzazko probabilitatea (Bayes ekuazioko ezke-
rreko aldea) berriro kalkulatuko da, ezaugarri bakoitzaren 
aurreikuspen-balioa egokituz. Batera hartuz gero, ezauga-
rri guztiek ahalmena dute orain mezu gehienak sailkatzeko 
prestakuntza-sortan zegozkien kategorietan. 

5. Sailkatu. Sailkatzaile prestatua gertu dago mezu kategori-
zatu gabeak sailkatzeko SPaM eta HaM kategorietan. 

6. Hobetu. Sailkatzailearen zehaztasuna hobetu daiteke, 
baldin eta erabiltzaileak feedbacka ematen baldin badio, 
SPaM mezuak HaM gisa birsailkatuz, eta alderantziz. Ikas-
kuntza ahalik eraginkorrena izan dadin, algoritmoak «ikas-
kuntza aktiboko» teknikak erabili behar ditu, prestakuntza
-datuak bere kasa aukeratzeko, eta mezu bat non sailkatu 
ziur ez dagoenean soilik eskatu behar du erabiltzailearen 
iritzia. adibidez, algoritmoak seguru samar jakin dezake 
«droga merkeak» gaia duen mezu batek SPaM izan behar 
duela, baina mezuaren bidaltzailea, ordea, hartzailearekin 
urte luzez mezuak trukatu dituen bat baldin bada, algo-
ritmoak erabiltzaileari galdetuko dio ea sailkapena egokia 
den ala ez. 
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Baldintzazko probabilitatea kalkulatzea,  
Bayesen teorema erabiliz

Zure liburu-sorta pertsonalean, liburuen % 60 fikzioz-
koak dira, eta % 40, berriz, ez-fikziozkoak. Fikziozko li-
buru guztiak formatu elektronikoan daude; ez-fikzioz-
koei dagokienean berriz, bietatik dago: elektronikoak 
eta fisikoak, erdi eta erdi. ausaz liburu bat hautatzen 
baldin baduzu, eta elektroniko baldin bada, zer probabi-
litate dago liburu hori ez-fikziozkoa izateko? 

Bayesen teoremak zera dio: 

 P (ez-fikzioa | elektronikoa) = P (elektronikoa |  
ez-fikzioa) x P (ez-fikzioa) / P (elektronikoa)

Bestalde, honako hau dakigu: 

 P (elektronikoa | ez-fikzioa) = .5 eta P (ez-fikzioa) = .4

P (elektronikoa) kalkulatzeko, zera egingo dugu: proba-
bilitate osoaren legea erabiliz, liburu elektroniko baten 
laginak hartzeko dauden modu guztien probabilitate 
uztartua kalkulatuko dugu. adibide honetan, bi modu 
daude: 

 P (elektronikoa) = P (elektronikoa | ez-fikzioa)  
  x P (ez-fikzioa) 
  + P (elektronikoa | fikzioa)  
  x P (fikzioa) = 
  (.5 x .4) + (1x .6) = .8 

Hortaz: P (ez-fikzioa | elektronikoa) = (.5 x .4) / .8 = .25
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7.5.3.3 taldeKatze Bidez sorturiKo KategoriaK 

aurreko bi ataletan, zera azaldu dugu: nola inplementatzen 
dituzten antzekotasunaren bidez definituriko kategoriak era-
baki-zuhaitz probabilistikoek eta naif Bayes sailkatzaileek. 
Ikaskuntza ikuskatuaren adibideak dira biak ala biak; izan are, 
egoki sailkaturiko adibideak behar dituzte prestakuntza-datu 
gisa, eta irakasten zaizkien kategoriak ikasten baitituzte. 

Kontrara, taldekatze-teknikak ez ditu inork berrikusten: halako 
teknikek baliabide kategorizatu gabeen bildumak aztertzen 
dituzte, eta, hala, itemen artean dauden erregulartasun edo 
egitura estatistikoak deskubritzen; ondorioz, kategoria-sortak 
sortzen dituzte, prestakuntza-datu etiketatuen beharrik gabe. 

Taldekatze-teknika guztiek badute xede komun bat: kategoria 
esanguratsuak sortzea, abiapuntutzat harturik zuzenean hau-
temateko eta ebaluatzeko zailak diren ezaugarriak dituzten 
item-bildumak; horrek esan nahi du kategorietako kidetza ezin 
dela murriztu ezaugarri-proba zehatzetara, eta, horrenbestez, 
antzekotasunean oinarritu behar dela. Esate baterako, jarrerei 
dagozkien datuen sorta handi bat baldin badaukagu, taldeka-
tze-teknikek ahalmena dute gai, genero edo iritzi beretsuak 
biltzen dituzten dokumentuen kategoriak edo antzeko ohitu-
rak eta zaletasunak dituzten pertsonen kategoriak aurkitzeko. 

taldekatze-teknikek –ez baititu inork ikuskatzen– baliabideen 
arteko antzekotasunak kalkulatzen dituzte, eta hala sortzen 
dituzte kategoriak; beraz, kategoria baten barruan dauden 
baliabideen antzekotasuna maximizatzen dute, eta kategoria 
batetik bestera dagoen antzekotasuna minimizatu. Estatisti-
karen bidez sorturiko kategoria guzti-guztiak ez dira esangu-
ratsuak, alegia, jendeak ezin ditu izendatu ez erabili; bestalde, 
antzekotasuna kalkulatzeko erabiltzen diren ezaugarrien eta 
metodoen hautaketak kategoria-kopuru eta -mota askotari-
koak ekar ditzake. testu-baliabideetarako taldekatze-teknika 
batzuek, esaterako, taldekatzeak izendatzeko izenak propo-
satzen dituzte, oinarritzat hartuz taldekatze bakoitzaren zen-
troan dauden dokumentuetako hitz garrantzitsuak. Nolanahi 
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ere, normalean, datuen analistari edo zientzialariari egokitzen 
zaio deskubritu diren taldekatzeen edo gaien zentzua argi-
tzea, salbu eta eremu berdineko baliabide-sorta etiketatu bat 
badago, zeinaren bidez egiazta baitaiteke ea taldekatze-tek-
nikek kategoria berdinak deskubritu dituzten. 

Distantzian oinarrituriko taldekatze-teknika ugari daude, bai-
na denek erabiltzen dituzte hiru metodo oinarrizko. 

- Batetik, taldekatze-teknika guztietan, abiapuntu gisa har-
tzen dira dokumentuen edo itemen sorta kategorizatu ga-
beak, beren arteko antzekotasuna neurtzeko moduan aur-
keztuak betiere. aurkezpen-moldea, gehien-gehienetan, 
ezaugarri-balioen edo hainbat ezaugarriren probabilitateen 
bektore bat da; hori dela-eta, itemak hainbat dimentsioko 
espazio batean aurkez daitezke, eta, antzekotasuna kalku-
latzeko, distantzia-funtzioak erabil daitezke, 7.3.6.2 atalean 
deskribatu bezala –Antzekotasun-eredu geometrikoak–.

- Bigarrenik, kategoriak sortzeko, elkarren antz gehien duten 
itemak elkartzen dira. taldekatzearen ikuspegi hierarkikoe-
tan, item bakoitzak bere kategoria du. Beste ikuspegi ba-
tzuetan, hala nola “K batez bestekoen taldekatzeetan”, K ka-
tegorien kopuru finko batekin hasten dira, sorta osotik ausaz 
hautaturiko item edo dokumentu batetik abiatuz. 

- Hirugarrenik, kategoria-sistema fintzen da: horretarako, ka-
tegoria batean item berri bat gehitzen den aldiro, antzeko-
tasun iteratiboa birkalkulatzen da. Item bakoitzak bere ka-
tegoria duen ikuspegietan, kategoria-sistema hierarkiko bat 
sortzen da, elkarren antz gehien duten bi kategoriak uztar-
tuz, kategoria berriaren eta geratzen diren kategorien arte-
ko antzekotasuna berriz kalkulatuz eta prozesu hori behin 
eta berriz errepikatuz, harik eta kategoria guztiak katego-
ria bakar batean biltzen diren arte, kategoria-zuhaitzaren 
erroan. Ostera, kategoria-kopuru finko batekin hasten diren 
teknikek ez dituzte kategoria berriak sortzen; aitzitik, kate-
goriaren «zentroidea» birkalkulatzen dute behin eta berriro: 
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horretarako, kide berri bat eransten den bakoitzean, ezau-
garrien errepresentazioa egokitzen dute, kategoria-kide 
guztien batezbestekoarekin bat egiteko. 

7.5.3.4 sare neuralaK 

antzekotasunaren eta probabilitatearen arabera jarduten di-
ren sailkatzaile onenen artean, nabarmentzekoak dira sare 
neuralen bitartez inplementatzen direnak, eta, bereziki, ikas-
kuntza sakoneko teknikak baliatzen dituztenak. Ikaskuntza 
sakoneko algoritmoek kategoriak ikas ditzakete prestakuntza
-datu etiketatuetatik abiatuz edo autokodetzea erabiliz (ikas-
kuntza-teknika ez-ikuskatu bat da, zeinak sare neural bat pres-
tatzen baitu, bere input-datuak berreraiki ditzan). Dena den, 
datuetan zehazten diren ezaugarriak erabili ordez, ikaskuntza 
sakoneko algoritmoek ezaugarri-kopuru oso handi bat molda-
tzen dute hierarkia-geruza ezkutuetan; ondorioz, jendeak ezin 
ditu interpretatu. Ikaskuntza sakonaren oinarrian, ideia gako 
bat dago: «atzerako zabalkundea» erabiltzen da; horren bitar-
tez, ezaugarrien garrantzia egokitzen da, outputetik (sareak 
sorturiko objektu-sailkapenetik) atzera eginez, inputera iritsi 
arte. 5.4.2 atalean azaldu dugu nola erabiltzen den ikaskuntza 
sakona irudiak sailkatzeko. 

7.5.4  HelBuruetan oinarrituriKo KategoriaK 
inplementatzea 

Helburuetan oinarrituriko kategoriak indibidualizatuak dira 
oso, eta, maiz, behin bakarrik erabiltzen dira, testuinguru guz-
tiz zehatz batean. Halere, komeni da gogoan izatea posible 
dela arauetan oinarrituriko erabaki-zuhaitzen gisara inple-
mentatzea helburuetan oinarrituriko kategorien ereduak; hori 
egiteko, erabakiak antolatu beharko genituzke halako moduan 
non azpi-xede oro aseko dela ziurtatuko baitugu, lehentasu-
nen arabera. «Sutan dagoen etxe batetik atera beharreko gau-
zak» kategoria ulertzeko, «Badago izaki bizidunik etxean?» 
galdera egin behar genuke lehenik, hori baita azpi-helburu 
garrantzitsuena. Galdera horren erantzuna «bai» baldin bada, 
bide bat hartuko dugu; «ez» baldin bada, ordea, beste bide 
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bat. Era berean, lehentasun gehiago emango diegu gauza or-
dezkaezinei (amonaren argazkiak), ordezkagarriei baino (pa-
saportea). 

7.5.5  teorian oinarrituriKo KategoriaK 
inplementatzea

Zenbait eremutan, kategorizatu beharreko itemek harreman 
abstraktuak edo konplexuak dituzte beren ezaugarriekiko 
eta elkarren artean; bada, halako eremuetan azaleratzen dira 
teorian oinarrituriko kategoriak. Eredu horretan, ez da beha-
rrezkoa uste izatea entitate batek berezko ezaugarri batzuk 
dituela, beste entitate batzuekiko komunak direnak. aitzi-
tik, jendeak gauza baten ezaugarriak proiektatzen ditu bes-
te gauza batean, gauzen arteko bat-etortzeak bilatu nahian, 
hala nola Pyramid telebista-saioko bigarren txandako lehia-
kide batek beste lehiakideak emandako adibideen arteko 
bat-etortzeak bilatzen baitzituen, xede-kategoria asmatzeko 
helburuarekin. adibidez, «garrasika ari den umea» deritzon 
adibideak kategoria asko iradoki ditzake, «parkimetroak» be-
zalaxe. Baina, haurtxoekin eta parkimetroekin, bi-biekin, zeri-
kusia izan dezaketen kategorien harira, seguru asko «Elikatu 
beharreko gauzak» izango da erantzuna. 

teorian oinarrituriko kategoriak eraikuntza kognitibo gisa sor-
tzen dira, analogiak erabiltzen ditugunean eta gauzak sailka-
tzen ditugunean; izan ere, gauzak analogia bidez alderatzen 
ditugunean, seguru asko antzekotasun abstraktua izango 
dute, ez literala. analogia-prozesamenduari dagokionez, Egi-
tura Mapak (Structure Mapping) deritzon ereduak izan du 
eragin handiena: Dedre Gentner-ek gidatu du horren garape-
na eta erabilera, eta hiru hamarkada pasatxo egin ditu langin-
tza horretan. 

Egitura Mapen baitan, hauxe da ideia nagusia: « B bezalakoa 
da t» dioen analogia bat sortu nahi bada, egitura erlazionalak 
bateratu behar dira, eta ez, ordea, oinarrizko eremuaren (B) 
eta xede domeinuaren (t) arteko ezaugarriak. Bi gauza hartu 
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–berdin du zer diren–, beren baitako harreman-egiturak azter-
tu, eta lerrokatu egingo ditugu, bien artean zer kidetasun da-
goen argitzeko. Ez da beharrezkoa bi eremuetako objektuen 
ezaugarriak bat etortzea; are, ezaugarri gehiegi bat etortzen 
baldin badira, ez da analogiarik izango, ezpada antzekotasun 
literala: 

- analogia: Hidrogeno-atomoak gure eguzki-sistemaren mo-
dukoak dira. 

- antzekotasun literala: X12 izar-sistema, andromeda galaxian 
dagoena, gure eguzki-sistemaren modukoa da. 

7.6 zazpigarren KapituluKo gaKoaK 

- Kategoriak baliokidetasun-klaseak dira, hau da, berdin tra-
tatzen ditugun gauzen edo entitate abstraktuen sortak edo 
multzoak.

 (Ikus 7.2 atala: Kategoriak: zer eta zergatik)

- Hautatzen ditugun propietateen edo ezaugarrien arabera-
koa izango da baliokidetasun-klasearen neurria. 

 (Ikus 7.2 atala: Kategoriak: zer eta zergatik)

- Kategorizazio kulturalean, indibidualean eta instituzionalean 
badira oinarrizko ideia batzuk, baina kategoria-modu horie-
tako bakoitzak prozesu eta xede ezberdinak nabarmentzen 
ditu kategorien sorrerari dagokionean. 

 (Ikus 7.2 atala: Kategoriak: zer eta zergatik)

- Kategoria indibidualak berariazko jardueretatik sortzen dira, 
egoera jakin bati erantzuteko helburua dutenak normalean. 
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 (Ikus 7.2.2 atala: Kategoria indibidualak)

- Kategoria instituzionalak, gehien-gehienetan, eremu abs-
traktuetan sortzen dira, informazioa barra-barra erabiltzen 
den arloetan, zeinean premiazkoak baitira kategoria zeha-
tzak eta ez-anbiguoak. 

 (Ikus 7.2.3 atala: Kategoria instituzionalak)

- Kategoria instituzionalen zehaztapen zorrotzak sailkapena 
ahalbidetzen du: baliabideak modu sistematikoan esleitzea 
antolaketa-sistema bateko kategoriei. 

 (Ikus 7.2.3 atala: Kategoria instituzionalak)

- Baliabideen kopurua edo baliabideekin loturiko deskriba-
pen- edo iruzkin-kopurua hain denean handia non jendeak 
ezin baitu eraginkortasunez aztertu, kategoria konputazio-
nalak eratzen dira, ordenagailu-programen bitartez.

 (Ikus 7.2.5 atala: Kategoria konputazionalak)

- Ikaskuntza ikuskatuan, ikaskuntza automatikoko programa 
bati itemen edo dokumentuen adibideak ematen zaizkio, 
kategorien arabera sailkatuak, eta, horrela, programak ikas-
ten du item berriak kategoria egokian sailkatzen. Ikaskuntza 
ez-ikuskatuan, programak item berdinak jasotzen ditu, bai-
na bere kabuz sortu behar ditu kategoriak. 

 (Ikus koadro gehigarria: Ikaskuntza ikuskatua eta ez-ikuskatua)

- Baliabideen bilduma batek identifikatzaile alfabetikoak edo 
numerikoak baditu, ordenaren printzipioaren arabera antola 
daitezke baliabide horiek. 

 (Ikus 7.3.2 atala: Propietate bakunak)
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- Propietate bakar bat erabiltzen bada sorta bateko baliabideak 
bereizteko edo antolaketa-sistema bateko kategoriak eratze-
ko, propietatearen hautaketak berebiziko garrantzia du, izan 
ere, propietate bakoitzak bere kategoriak sortuko baititu.

 (Ikus 7.3.2 atala: Propietate bakunak)

- antolaketa-erabakien sekuentzia bat erabiltzen bada, ordena 
finko batean, baliabide-ezaugarriei dagokionez, hierarkia bat 
sortzen da, hots, hainbat mailatako kategoria-sistema bat.

 (Ikus 7.3.3.1 atala: Hainbat mailako kategoriak edo kategoria 
hierarkikoak) 

- Kategoria beharrezkoei eta nahikoei dagokienez, badute on-
dorio garrantzitsu bat: kategoriako kide guztiak dira kate-
goriaren adibide egokiak neurri berean. 

 (Ikus 7.3.3.3 atala: Ezaugarri beharrezkoak eta nahikoak)

- Helburu praktikoei helduta, informazio-baliabide baten pro-
pietate erabilgarriena zera da: zeri buruzkoa den; baliteke 
ezaugarri zehatz hori zuzenean hauteman ezin izatea, eta 
zaila da, oso, hura ezaugarritzea.

 (Ikus 7.3.4 atala: Ezaugarrietan oinarrituriko kategorizazioa-
ren mugak)

- Zenbait arlotan, ezaugarriak ezin badira bereizi edo haute-
man, edo ez direnean beharrezkoak, probabilitatearen edo 
estatistikaren arabera aztertu behar dira propietateak, bal-
din eta kategoriak sortu nahi badira. 

 (Ikus 7.3.5 atala: Probabilitate-kategoriak eta «Familia antze-
kotasuna») 
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- Kategoria bateko kideek ezaugarri batzuk badituzte komu-
nean, baina ez guztiak, familia-antzekotasuna deritzona sor-
tzen da haien artean. 

 (Ikus 7.3.5 atala: Probabilitate-kategoriak eta «Familia antze-
kotasuna») 

- antzekotasuna kalkulatzeari dagokionez, badira lau ikuspe-
gi, psikologiak sustatuak, funtzio bana proposatzen dutenak: 
ezaugarri edo propietateetan oinarrituriko ikuspegia, geome-
trian oinarrituriko ikuspegia, eraldaketari dagokion ikuspegia 
eta lerrokatzean edo analogian oinarrituriko ikuspegia

 (Ikus 7.3.6 atala: Antzekotasuna) 

- Kategoria klasikoak zehatz-mehatz definitu daitezke propie-
tate nahiko eta beharrezko banaka batzuekin. 

 (Ikus 7.4.2 atala: Kategoria oinarrizkoak edo naturalak)

- Kategoria zabalagoek edo xehetasun gutxiago dutenek es-
taldura handiagotzen dute, eta doitasuna gutxiagotzen.

 (Ikus 7.4.3 atala: Estalduraren / Doitasunaren konpentsazioa)

- Erabaki-zuhaitz sinpleak algoritmoak dira, zeinek erabaki bat 
zehazten baitute, ezaugarri-proba edo proba logikoen se-
kuentzia bat eginez.

 (Ikus 7.5.2 atala: Ezaugarri bidez zehazturiko kategoriak in-
plementatzea)

- Ezaugarri bidez zehazturiko kategorien inplementazio kon-
tzeptualki sinpleenak eta zuzenenak kategorien ikuspegi 
klasikoari heltzen dio, ezaugarri beharrezkoetan eta nahi-
koetan oinarritzen denari, alegia.
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 (Ikus 7.5.2 atala: Ezaugarri bidez zehazturiko kategoriak in-
plementatzea)

- Hizkuntza artifizialek zehatz-mehatz adierazten dituzte 
ideiak: ideia konplexuak adierazteko, termino edo sinbolo 
berriak txertatzen dituzte, eta, horrez gainera, mekanismo 
sintaktikoak ere baliatzen dituzte, termino horiek uztartzeko 
eta erabiltzeko.

 (Ikus 7.5.2 atala: Ezaugarri bidez zehazturiko kategoriak in-
plementatzea)

-  Naïve Bayes sailkatzaileek klasearen eta propietateen oi-
narri-ratioak ikusten dituzte prestakuntza-datuetan, eta 
orobat ikusten dute zer probabilitate dagoen klaseko kide 
batek ezaugarri bat izan dezan; gero, ikasteko, propietate 
bakoitzaren probabilitate baldintzazkoa berrikusten dute. 

 (Ikus 7.5.3.2 atala: Naif Bayes sailkatzaileak)

- taldekatze-teknikek –ez baititu inork ikuskatzen– baliabideen 
arteko antzekotasunak kalkulatzen dituzte, eta hala sortzen 
dituzte kategoriak; beraz, kategoria baten barruan dauden 
baliabideen antzekotasuna maximizatzen dute, eta kategoria 
batetik bestera dagoen antzekotasuna minimizatu.

 (Ikus 7.5.3.3 atala: Taldekatze bidez sorturiko kategoriak)





8. atala

Sailkapena: kategoriei
 baliabideak eSleitzea
Robert J. Glushko/ Jess Hemerly / Vivien Petras  

Michael Manoochehri / Longhao Wang /  
Jordan Shedlock / Daniel Griffin

 8.1  Sarrera 476

 8.2  Sailkapena ulertzea  488

 8.3  Sailkapen bibliografikoa  505

 8.4  alderdien araberako sailkapena  512

 8.5  Jarduera-egituraren araberako sailkapena  525

 8.6  Sailkapen konputazionala  527

 8.7  Zortzigarren kapituluko gakoak  530



476 Sailkapena: Kategoriei balibideak esleitzea

8.1 Sarrera

6. kapituluan, harreman semantikoen mota ugari aztertu ge-
nituen, eta, halaber, kategorien arteko harreman abstraktuak 
konparatu genituen. Batetik, hierarkia semantiko bat osatzen 
duten harremanak daude: 

Haragiazera-daJanaria

Bestetik, harreman konkretuak daude, jende zehatza biltzen 
dutenak, hala nola Simpson familiako kideak: 

Homer Simpsonzera-daSenarra

adierazten dugunean ezen kasu zehatz bat, hala nola Homer 
Simpson, klase bateko kidea dela, kasu hori sailkatzen ari gara. 

Sailkapena –hots, berariazko kategoriei baliabideak esleitzea 
modu sistematikoan– da kapitulu honetako foku nagusia. 7. 
kapituluan –Kategorizazioa: Baliabide-klaseak eta motak des-
kribatzea– zera esan dugu: jendeak sorturiko kategoriak ere-
du kognitibo eta linguistikoak direla, eta aurretiazko jakintza 
ezartzeko balio dutela; horrez gainera, kategoriak eta kate-
goria-sistemak sortzeko printzipio batzuk aipatu ditugu. Era 
berean, azaldu genuen kategoria kulturalek halako zutarri bat 
osatzen dutela, eta kategoria indibidualen eta instituzionalen 
oinarri direla. Kategoria instituzionalak, gehienetan, eremu 
abstraktuetan sortzen dira, informazioa barra-barra erabiltzen 
den arloetan, zeinetan kategoria ez-anbiguoak eta zehatzak 
baitaude; horregatik, halakoetan, sailkapena helburuen eta 
printzipioen arabera egin daiteke osoki. Ikaskuntza-teknika 
ikuskatuen bidez jasotzen diren kategoria konputazionalak, 
normalean, jendeak sortuak bezain interpretatzeko errazak 
izaten dira; ikaskuntza automatiko ez-ikuskatuaren bidez sor-
tzen direnak, ordea, patroi estatistikoak izaten dira, eta balite-
ke horiek interpretatu ahal izatea edo ez. 
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Kategoria-sistemei eta horien arau zein sarbide-metodoei 
sailkapen-eskema edo sailkapenak esaten zaie. Kategoria-sis-
temek beren baitako baliabideen arteko bereizkuntzak eta 
harremanak identifikatzen dituzte, arloari edo erabilera-tes-
tuinguruari dagokionez garrantzitsuak direnak; horrela, errefe-
rentzia-eredu bat edo bide-orri kontzeptual bat osatzen dute 
erabiltzaileentzat. Sailkapen horren bidez, egitura bat sortzen 
da, giza agenteek zein agente konputazionalek egiten dituzten 
elkarreraginak ahalbidetzen dituena. adibidez, ikerketa-liburu-
tegiek eta liburu-dendek ez dute sailkapen berdina erabiltzen 
liburuak antolatzeko; kategoriei dagokienez, ordea, bi-biek era-
biltzen dituzte kategoria egokiak nork bere bilduma-motarako 
eta testuinguru bakoitzean suertatzen diren bilaketa-jarduere-
tarako. Halaber, biologoek sailkapen zientifiko bat erabiltzen 
dute animaliak antolatzeko, zeina ez baita animalia-dendetan 
erabiltzen den sailkapenaren modukoa, izan ere, bigarrenean 
ez dituzte animaliak hain modu xehean zehazten, eta, lehenen-
goak, ordea, horretarako aukera ematen du. 

kapitulu honetan barna ibiltzeko 

Kapituluan zehar, gaien sail zabal bat aztertuko dugu, auzi 
zehatz honekin lotuta betiere: nola erabiltzen dira sailka-
penak antolaketa-sistemetan? Besteak beste, hauek aipa-
tuko ditugu: enumerazio-sailkapena (8.3 atala), alderdien 
araberako sailkapena (8.4 atala), jardueren araberako sail-
kapena (8.5 atala) eta sailkapen konputazionala (8.6 ata-
la). Sailkapena eta estandarizazioa estu lotuta daude; hori 
dela-eta, estandarrak eta estandarren sorrera ere azter-
tuko dugu, antolaketa-sistemei dagozkion bezainbatean. 
Kapitulu honetan ikusiko dugu nola eragiten dieten aurrei-
ritzi eta joera pertsonalek, instituzionalek, kulturalek, lin-
guistikoek, politikoek, erlijiosoek eta baita artistikoek ere 
osterantzean printzipioen eta xedeen arabera sorturiko 
sailkapen-eskemei. Kapituluaren amaieran, gakoak bildu-
ko ditugu: 8.7 Zortzigarren kapituluko gakoak. 
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8.1.1 Sailkapena vS kategorizazioa 

Sailkapena egiteko, kategoria-sistema bat behar da; horrega-
tik, jende guztiak ez ditu bereizten sailkapena eta kategori-
zazioa. Batley-k, esaterako, sailkapena zera dela dio: «egitura
-moduren bat ezartzea gure ingurumenaz dugun ulerkerari»; 
definizio hori lauso samarra izanik, egokia litzateke, halaber, 
kategorizazioa zer den adierazteko. 

antolaketaren diziplinan, berriz, sailkapenaren definizioa es-
tuagoa eta formalagoa da. Kategoria kulturalen, indibidua-
len eta instituzionalen artean dauden desberdintasunek, 7. 2 
atalean azaldu genituenek –Kategoriak: zer eta zergatik– sail-
kapenaren definizio zehatz bat dakarte: Baliabideak modu 
sistematikoan esleitzea berariazko kategoria-sistemei, maiz 
sistema instituzionalei. Definizio horretan, hain zuzen ere, ka-
tegoria-sistema berariaz sortu izana azpimarratzen da, eta 
orobat nabarmentzen dira kategoria erabiltzeko prozesu sis-
tematikoak; hala, baldintza zorrotzagoak ezarriko dira gober-
nantzari eta mantentzeari dagokionez, kategoria kulturaletan 
eta kategoria indibidual gehienetan egoten ez diren modu-
koak. 

8.1.2 Sailkapena vS etiketatzea

Baliabide-bilduma bateko ezaugarri komunak printzipio ba-
tzuei jarraituz eta modu sistematikoan erabiltzen direnean, 
sailkapen zehatza eta fidagarria egin daiteke. Sailkapen-me-
todo hori funtsezkoa da helburu instituzionalak eta komer-
tzialak asetzeko. Hala ere, baliteke zorroztasun-maila hori 
gehiegizkoa izatea sailkapen pertsonaletarako, eta baliabi-
deak sailkatzeko testuinguru sozialetan edo informaletan. 

Ostera, baliabideak antolatzeko ikuspegi ahulago bat da ba-
liabideen edozein ezaugarri hartzea aintzat, eta edozein hi-
tzekin deskribatzea, kontuan hartu gabe zenbateraino den 
egokia ezaugarri hori baliabideak elkarren artean bereizteko 
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eta kategoria-sistema bat sortzeko. Baliabideak antolatzeko 
metodo horri, gehienetan, etiketatzea esaten zaio (ikus 5.2.2.3 
atala), baina orobat esaten zaio sailkapen soziala. 

Etiketatzea maiz erabiltzen da antolaketa-sistema pertsonale-
tan, baina soziala izango da baldin eta honako helburu haue-
tarako baliagarria bada: informazioa emateko, komunitate bat 
garatzeko edo ospea kudeatzeko. Nolanahi ere, etiketatzea 
sarri erabiltzen da era askotako baliabideak antolatzeko eta 
baloratzeko: argazkiak, webguneak, mezu elektronikoak, we-
bean oinarrituriko bestelako baliabideak eta baliabide fisikoen 
(dendak, jatetxeak) deskribapen webean oinarriturikoak. 

thomas Vander Wal-ek, «folksonomia» terminoa sortu zuen, 
«folk» eta «taxonomia» elkartuz (sailkapen bat da hori; ikus 
6.3.1.1 atala: Inklusioa), web orri edo aplikazio bateko etike-
ten bilduma izendatzeko; kontzeptu horren sorrerarekin, sail-
kapenaren eta etiketatzearen arteko bereizketa lausotu egin 
zen apur bat. Folksonomiak, maiz, etiketa-laino gisa erakusten 
dira: etiketa zenbateko maiztasunarekin agertzen den webgu-
nean, horren araberakoa izango da etiketari dagokion testua-
ren tamaina etiketa-lainoan. Etiketa-lainoak erabiltzaileen eti-
keten agregazio goitik-beherakoaren bidez sortzen dira, eta 
eraikuntza estatistiko bat dira, ez semantikoa. 

Etiketatzeak, itxura batean, ez du aski printzipiorik jarraitzen, 
sailkapentzat hartua izateko. argazki bati etiketak jartzea, 
hala nola «gorria» edo «autoa», baliabideak deskribatzea da, 
ez baliabideak sailkatzea, zeren sailkapen alternatibotzat ba-
lioko luketen beste etiketak ez baitira zehazten. are gehiago, 
baldin eta, etiketatzeko orduan, printzipioren bati jarraitzen 
bazaio, seguru asko printzipio idiosinkratikoak izango dira, 
ez aurretiaz ezarritakoak edo xede eta baldintzen analisiaren 
arabera zehaztutakoak. 

Modu esanguratsuan, etiketak kategoria gisa hartzen dira ba-
tzuetan, eta etiketatzea sailkapen bilakatzen da orduan. Web-
gune eta baliabide askok erabiltzaileei eskatzen diete «atse-
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gin dut» edo «+1» gisako etiketak eslei diezazkieten; bada, 
etiketa horiek aurrez ezarri direnez, kategoria-hautuak dira 
sailkapen-sistema inplizitu batean: esaterako, pentsa dezake-
gu «atsegin dut» kategoria «Ez dut nahikoa atsegin» katego-
riaren alternatiba bat izan daitekeela. 

Erabiltzaileek edo komunitateek printzipio-sortak ezartzen 
dituztenean beren etiketatze-praktikak gobernatzeko, etike-
tatzeak sailkapenaren are antz handiagoa izango du. Etiketa-
tze-sistema horri etiketaxonomia dei diezaiokegu: neologismo 
hori asmatu dugu etiketatze sistematikoagoak deskribatzeko. 
adibidez, etiketaxonomia batean, aurrez ezar litezke etiketak, 
kategoria gisa esleitzeko blog bateko eduki jakin batzuei, edo, 
halaber, etiketak esleitzeari dagokion abstrakzio- edo xeheta-
sun-maila zehaztu liteke, etiketak aldez aurretik ezarri gabe 
(ikus 7.4 atala: Kategorien diseinuari dagozkion auziak eta on-
dorioak). Zenbait pertsonak erabiltzaile-kontu ugari dauzkate 
aplikazio berdinean; horrela, pertsonaia edo testuinguru des-
berdinak izan ditzakete (adibidez: argazki-bilduma pertsona-
lak edo laneko argazkiak), beren etiketaxonomiak hobeto be-
reizteko eran. 

Halako erabakiak hartzen badira etiketen edukiari eta formari 
buruz, eta etiketatze-prozesuan ezartzen badira, etiketa-sorta 
horrek ad hoc erakoa izateari utziko dio orduan, eta printzi-
pio batzuen araberako etiketaxonomia bihurtuko da. Etiketak 
erabiltzen badira negozioen testuinguruan, helburu pragmati-
koagoekin eta etiketak modu sistematikoagoan baliatuz –adi-
bidez, sail- edo produktu-zerrendetako etiketak hautatuz–, 
orobat sortu ohi dira etiketaxonomia sailkapenak. 

8.1.3 Sailkapena vS antolaketa fiSikoa 

Maiz azpimarratu dugunez, antolatzearen diziplinan badago 
printzipio garrantzitsu bat: auzi logikoak eta inplementazioari 
dagozkion auziak bereizi behar dira. (Ikus 1.6 atala: «Antola-
keta Printzipioa»ren kontzeptua; 5.3.5 atala: Deskribapenaren 
forma diseinatzea; eta 6.7 atala: Inplementazioaren ikuspegia). 
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Sailkapenari dagokionez, berriz, bereizi egiten ditugu, batetik, 
baliabide bat kategoria bati esleitzeko ekintza kontzeptuala, 
eta, besterik, horren ondotik etorri ohi den arren bigarren mai-
lakoa den jarduera bat, hau da, baliabidea gordailu fisiko edo 
digital batean kokatzea. Sailkapenaren muin logikoari buruzko 
ideia hau dotore bai dotore adierazten da Gruenberg-en de-
finizioan; haren arabera, sailkapena zera da: «maila goreneko 
pentsamendu-trebezia bat, zeinean premiazkoa baita honako 
ezaugarri hauek uztartzea: harremanak identifikatzeko trebe-
zia, naturalistei dagokiena, eta ordena egituratu bat ezartzeko 
desira, logizistei dagokiena; emaitza koherenteak eta aurrei-
kusgarriak lortzeko grina, matematikari dagokiena, eta esa-
nahiaren adierazpen esplizituekiko zein esan gabekoekiko in-
teresa, hizkuntzalariei dagokiena». 

Sailkapenari ikuspegi kontzeptual edo kognitibo batetik be-
giratzen badiogu, gure ikuspuntuak talka egingo du biblio-
tekonomiako ohiko erabilerarekin: alor horretan, item uki-
gaiak apaletan atontzearekin lotzen da, batez ere, sailkapena; 
«aparkatzeko» funtzioa nabarmentzen da, zeinak «markatze-
ko» funtzioa gauzatzen baitu: baliabidea zer kategoriari dago-
kion identifikatzea. 

Bibliotekonomiaren eta bildumen kurazioaren ikuspegia kon-
tuan hartzen badugu, ukaezina da ezen, sailkatu beharreko 
baliabideak objektu fisikoak baldin badira –liburuak, margo-
lanak, animaliak, lapikoak–, sailkapen-jardueraren azken jar-
duera horixe izango dela, baliabideak kokapen fisikoren ba-
ten ipintzea. are gehiago, baliteke antolaketaren testuinguru 
fisikoak eragina izatea baliabide fisikoen kokapenean. Behin 
baliabidea kokatu eta gero, testuinguru fisikoak antolaketa-
ren alderdi batzuk hezurmamitzen ditu, antzeko baliabideak 
inguruan kokatuta daudenean. liburutegietan eta liburu-den-
datan, elkarren ondoan egote horrek bidea ematen dio ba-
liabideak zoriz aurkitzeari, apaletan miaka aritu bitartean li-
buru interesgarri bat topatu duen edonork ondotxo dakien 
moduan. 
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Dena den, antolaketaren helmena zabaltzen dugunean eta 
baliabide digitalei ere erreparatzen diegunean, argi geratzen 
da baliabideen sailkapen logikoarekin jarduten garela elkarre-
raginean, eta ez haien kokapenarekin (berdin du baliabideak 
Berkeleyn dauden, edo Bangaloren). Hobe da zera azpima-
rratzea: sailkapen-sistemak baliabideen antolaketa logikora-
ko zehaztapenak direla oroz gain; zeren, normalean, errefe-
rentzia logikoak kokapen fisikoetan kokatzeko modu posible 
asko egoten baitira, sarri guztiz ausazkoak direnak. 

8.1.4 Sailkapen-eSkemak 

antolaketa-sistema baten edo gehiagoren gauzapenari esa-
ten zaio sailkapen-eskema. Baliabide fisikoak beren propieta-
te ukigaien edo hautemangarrien bidez sailkatzen dira maiz. 
7.3.2 atalean –Propietate bakarrak– eta 7.3.3 atalean –Hainbat 
propietate– azaldu dugun eran, propietateek balio-sorta be-
reiziak hartzen dituztenean, sailkapen-sistemak modu natu-
ralean azaleratzen dira: halako sistemetan, ezaugarri-balio 
batek edo ezaugarri-balioen konbinazio jakin batek zehazten 
ditu kategoriak. Sailkapen-eskema batean argiki zehazten ba-
dira baliabideentzako izan daitezkeen kategoria posible guz-
tiak, enumerazio-eskema esaten zaie. Esate baterako, formatu 
fisikoko musika-bilduma pertsonal bati dagokion enumera-
zio-sailkapenean, baliteke hainbat kategoria egotea: Cdak, 
DVDak, biniloak, zortzi pistako kartutxoak eta kaseteak; eta 
musika-baliabide bakoitza kategoria batean egokitzen da, ba-
kar batean. 

Kategoriak osatzeko garaian hainbat baliabide-ezaugarri 
aintzat hartzen direnean, hurrenkera jakin batean, ezaugarri 
bakoitzak beste maila bat sortuko du kategoria-sistemaren 
baitan, eta sailkapen-eskema hierarkikoa edo taxonomikoa 
izango da (Ikus 6.3.1.1 atala: Inklusioa). 

Informazio-baliabideei dagokienez, sarritan garrantzitsuagoa 
izaten da zeri buruzkoak diren, ezen ez zer ezaugarri fisiko 
dituzten. adibidez, irakasle batek, ikasturte berria planifika-
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tu nahian, ikasketa-programan erabiltzeko moduko artikuluak 
kategoria-sorta finko batean bilduko ditu agian, kategoria ba-
koitzean balizko gai bati buruzkoak gordeaz. Ostera, zailagoa 
izan daiteke baliabide-bilduma handiago batean egon daitez-
keen gai guztiak zerrendatzea. Kongresuko liburutegiaren 
Sailkapena (lCC, ingelesezko sigletan) enumerazio-eskema 
hierarkiko bat da, eta gai-kategoria oso xeheak ditu, liburuak 
ia edozer gauzari buruzkoak izan daitezke-eta. lCC xeheago 
aztertuko dugu atal honetan: 8.3 Sailkapen bibliografikoa. 

Zeri buruzkoak diren aintzat hartzeaz gainera edo aintzat har-
tu ordez, batzuetan beren propietate intrintsekoen bitartez 
antolatzen dira informazio-baliabideak, adibidez, autoreen 
izenak edo sorrera-datak kontuan hartuz. lehen aipatu du-
gun irakasleak autore-izenaren arabera antolatuko du bere ar-
tikulu-bilduma nagusiki; ordea, ikasturte berri bat prestatzen 
ari denean, ikasketa-planerako hautatu dituen artikuluak bes-
te sailkapen-sistema batean kokatuko ditu, non kategoria bat 
egongo baita eskola bakoitzeko. 

Izenek eta datek balio-kopuru oso handia har dezakete, ho-
rregatik, ordena alfabetikoari edo kronologikoari dagozkion 
antolaketa-printzipioek ez dituzte aldez aurretik sortuko ka-
tegoria esplizituak balizko balio bakoitzarentzat. aitzitik, esan 
dezakegu antolaketa-printzipio horiek sailkapen-sistema in-
plizituak edo sorrak eratzen dituztela, zeinean premia dagoe-
nean bakarrik sortzen baitira kategoriak. adibidez, eskema 
alfabetiko batean Q kategoria egongo da baldin –eta soilik 
baldin– baliabideren baten izena Q letrarekin hasten bada. 

Baliabide-arlo askok propietate ugari dauzkate, sailkapena-es-
kemak zehazteko erabil daitezkeenak. adibidez, ardoa sailka-
tzeko, kontuan har daitezke mahats-mota, kolorea, zaporea, 
prezioa, ardogilea, jatorria (sor-marka), nahasketa-estiloa eta 
beste propietate batzuk. are gehiago, pertsona batzuek asko 
dakite propietate batzuei buruz, eta ezer ez beste zenbaiten 
inguruan, edo propietate bat oso gustuko izan arren, bestea 
batzuk zaizkie axola: adibidez, pertsona batzuek prezioaren 
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eta mahats-motaren arabera aukeratzen dituzte ardoak; beste 
batzuek, aldiz, xehe-xehe konparatzen dituzte ardogileak eta 
sor-markak. aintzat hartzen diren propietateen arabera, sail-
kapen hierarkiko desberdin bat sortuko da; propietate guz-
tiak erabiliz gero, sistema oso sakona eta zurruna eratuko li-
tzateke. Gainera, baliteke hierarkia desberdin ugariren premia 
izatea, era askotako nahiak asetzeko. Halako eremuen harira, 
badago sailkapen-sistema alternatibo bat: alderdiaren arabe-
rako sailkapena, hain zuzen ere. Sailkapen-sistema horretan, 
baliabide-ezaugarrien sorta bat hartzen da, eta, ondoren, ka-
tegoriak sortzen dira, baina egiaz gertatzen diren konbina-
zioentzat soilik.  

alderdi-mota ohikoenak hauexek dira: enumerazioa (elkarre-
kiko baztertzaileak); boolearra (bai edo ez); hierarkia edo ta-
xonomia (edukiera logikoa), eta espektroa (balio numerikoen 
sail bat). alderdien araberako sailkapena maiz erabiltzen da 
online sailkapenetan; horregatik, xehe-xehe aztertuko dugu 
beranduago (ikus 8.4 atala: Alderdien araberako sailkapena). 
alderdien araberako eskemei esker, errazagoa da bilaketak 
egitea baliabide-bilduma handietan, adibidez xehekako sal-
menta-guneetan edo museotan; enumerazio-eskema hierar-
kikoekin, ordea, zailagoa da hori egitea. 

8.1.5 Sailkapena eta eStandarizazioa 

Sailkapenek ordena ezartzen dute baliabideen gainean. Es-
tandarrek gauza berdina egiten dute; horretarako, baina, 
baliabideak sortzeko, antolatzeko eta erabiltzeko modu «es-
tandarrak» eta «ez-estandarrak» bereizten dituzte, modu in-
plizituan edo argian. Sailkapena eta estandarizazioa ez dira 
gauza berdin-berdinak, baina harreman estua dute. Sailkapen 
batzuk, denborarekin, estandarrak bihurtzen dira, eta estan-
dar batzuek sailkapen berriak zehazten dituzte. Kategoria ins-
tituzionalak (ikus 7.2.3 atala) bi mota zabaletan banatzen dira: 
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8.1.5.1 taxonomia inStituzionalak 

Taxonomia instituzionalak sailkapen-mota bat dira, eta hona-
ko helburu honekin diseinatzen dira: probableagoa izan dadin 
jendeak edo agente konputazionalek modu berean erabiltzea 
baliabideak eta modu bertsuan jardutea elkarreraginean balia-
bideekin. Estandarizazioaren Nazioarteko antolakundeak (ISO, 
ingelesezko sigletan) milaka estandar argitaratzen ditu, bes-
teak beste, taxonomia instituzional ugari, zeinek baliabideen 
eta produktuen sailkapena xedatzen baitute nekazaritzan, 
abiazioan, eraikuntzan, energian, osasungintzan, informazio
-teknologietan, garraioan eta industria-sektore ia orotan. 

taxonomia instituzionalak bereziki garrantzitsuak dira liburu-
tegietan eta jakintzaren kudeaketan. Dewey Sailkapen Dezi-
malari (DDC, ingelesezko sigletan) eta Kongresuko liburute-
giko Sailkapenari (lCC, ingelesezko sigletan) esker, hainbat 
liburutegik modua dute liburuak kategoria berdinetan sailka-
tzeko; bestalde, Buruko asalduren Diagnostiko eta Estatisti-
ka Eskuliburuaren bitartez (DSM, ingelesezko sigletan), psiko-
logia klinikoan diharduten medikuek modua dute pazienteak 
diagnostiko- eta aseguru-kategoria berdinetan sailkatzeko. 

8.1.5.2 Semantika inStituzionala 

Semantika instituzionalari dagozkion sistemek zehatz definitu-
riko abstrakzioak edo informazio-osagaiak eskaintzen dituzte 
(ikus 4.3.3 atala: Identitatea eta informazio-osagaiak), zeinak 
behar-beharrezkoak baitira informazioa eraginkortasunez tru-
katuko edo erabiliko dela ziurtatzeko. Informazio-eredu des-
berdinak erabiltzen dituzten informazio-sistemek, sarritan, ez 
dute modurik izaten informazioa partekatzeko eta uztartzeko, 
negoziazio astunak eta lanketa gehiegizkoak egin ezean.

Zenbait industriatan eta merkatutan, badira halako sare-efek-
tu nabarmen batzuk: produktu baten balioa ezartzeko orduan, 
eragin handia du harekin bateragarriak diren beste produktuen 
kopuruak; halako eremuetan –informazio- eta zerbitzu-ekono-
mia gehienak, besteak beste–, semantika estandarra bereziki 
garrantzitsua da.
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8.1.5.3 zeHaztapenak vS eStandarrak

Helmen eta konplexutasun nabarmena duen antolaketa-sis-
tema bat inplementatu nahi bada koherentziaz eta denboran 
mantentzeko moduan, zehatz deskribatu behar dira biltzen 
dituen baliabideak, horien formatuak, zer klasetan, harrema-
netan, egituratan eta bildumatan parte hartzen duten, eta zer 
prozesu baliatzen diren baliabideak eraginkortasunez eta efi-
zientziaz erabiltzen direla ziurtatzeko. Gisa horretako deskri-
bapen zorrotzei «zehaztapenak» deitzen zaie maiz, eta badira 
ondo erroturiko praktika batzuk, zehaztapen onak garatzeko 
balio dutenak. 

«Zehaztapenen» eta «estandarren» artean badago bereizke-
ta sotil baina oso garrantzitsu bat. Edozein pertsonak, kon-
painiak edo ad hoc pertsona-multzok zein enpresa-multzok 
sor ditzake zehaztapenak, horiek erabili, eta beste batzuk ere 
erabil ditzaten saiatu. Estandarrak, ordea, zehaztapen argita-
ratuak dira; arlo bateko interesdun nabarmenek garatzen eta 
mantentzen dituzte, adostasunez, prozesu zehatz eta garden 
bati jarraituz, eta, normalean, estandarren antolakunde itzal 
handikoen babespean. Gainera, estandarren inplementazioa 
ikuskatu egiten da maiz, egiaztatze aldera inplementazioa 
osoa eta zehatza ote den. Horrek esan nahi du erabiltzaileek 
bi aukera dituztela: zehaztapena berek inplementatzea edo 
egokitzat jotako beste inplementazio bat hautatzea. 

Zehaztapenak estandar-prozesu baten bidez garatzen eta 
mantentzen direnean, halako zorroztasun eta gardentasun 
gehigarri bat izaten dute; horregatik, sarritan justuagoak iza-
ten dira, eta zilegitasun handiagoa izaten dute. Gobernuek 
maiz eskatzen edo gomendatzen dute halako de jure estanda-
rrak izatea, bereziki «irekiak» eta «egile-eskubiderik gabeak» 
direnean; halako kasuetan, izan ere, estandarra erabiltzearen 
kostua minimizatzen da, eta haren iraupena maximizatzen. 

«Zehaztapenen» eta «estandarren» artean alde garrantzi-
tsuak dauden arren, ohiko erabileran, «estandarrak» zera dira: 
«zehaztapen nagusiak edo luze-zabal erabiltzen direnen» si-
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nonimoa. De facto estandarrak –estandar-antolakundeek sor-
turiko de jure estandarren kontrara– industria bakoitzeko en-
presa nagusiek sortzen dituzte, edo teknologia berri bat edo 
metodo berritzaile bat estreina erabili duen enpresak, edo 
arlo jakin batean diharduen irabazi-asmorik gabeko entitateek 
–fundazio bat, adibidez–. 

De facto estandarrak eta ad hoc estandarrak elkarren ondoan 
existitzen dira maiz, eta «estandarren gerretan» jarduten dira, 
batez ere informazioa barra-barra erabiltzen den arloetan 
eta berrikuntza lasterreko industrietan. Estandarren «gerrak» 
honelako egoeretan gertatzen dira: hainbat konpainiak edo 
enpresa-multzok bi estandar edo gehiago sortu nahi dituzte-
nean premia berdintsuak asetzeko. lehian dabiltzan estandar 
horiek, sarritan, ez dira bateragarriak izaten, nahita –eta ez da 
harritzekoa–. Hasiera batean, estandar batek bezeroak erakar-
tzen ditu, beste estandarrek ahalbidetzen ez dituzten ezauga-
rriak eskainiz, baina, azkenean, aldakortasun-kostuak ezarri, 
eta harrapatuta geratzen dira bezeroak. Gaur egungo adibide 
batzuk: Google vs apple, telefono mugikorretan; eta Kindle vs 
apple, liburu irakurgailu elektronikoetan. 

Esate baterako, Dewey Sailkapen Dezimala (DDC, ingelesezko 
sigletan) dugu mundua gehien erabiltzen den liburutegi-sail-
kapen sistema, eta jende gehienak estandar gisa hartzen du. 
Egiaz, DDC jabetzapekoa da, eta Ordenagailu liburutegi Onli-
ne Zentroa (OClC, ingelesezko sigletan) arduratzen da haren 
erabilera mantentzeaz eta haren lizentziaz. Halaber, Psikiatria 
Elkarte Amerikarrak (aPa, ingelesezko sigletan) mantentzen 
eta argitaratzen du DSM eskuliburua; horri esker, aPak milioi-
ka dolar irabazten ditu urtean.  

Kontrara, de jure estandarrak dira Kongresuko liburutegiaren 
Sailkapena (lCC, ingelesezko sigletan), zeina aEBko gober-
nuaren babespean garatzen baita, eta MaRC erregistro-for-
matu ezaguna, online liburutegi-katalogoetan erabiltzen dena 
(ISO 2709), bai eta haren baliokide estatubatuarra ere (aNSI 
Z39.2). 
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Ondorioz, nahiz eta, teknikoki behintzat, egokia izango litzate-
keen hau esatea: «estandar oro da zehaztapen, baina zehazta-
pen oro ez da estandar», zaila da bereizketa horri eustea maila 
praktikoan. 

8.1.5.4 agindupeko Sailkapenak

Sarritan, gobernuek inposatzen dituzte estandar batzuk, herri-
tarren interesak babesteko; horretarako, osterantzean eginga-
rriak edo seguruak ez liratekeen jarduerak koordinatzen edo 
bideratzen dituzte. Horietako zenbaitek zerikusia dute, batez 
ere, segurtasun publikoarekin edo produktuen segurtasuna-
rekin, eta ez dute harreman zuzenik informazioa antolatzeko 
sistemekin, zeharkakoa bakarrik. Beste batzuek, ordea, zerikusi 
nabarmena dute halako sistemekin, bereziki informazioa truka-
tzeko formatua eta edukia zehazten duten estandarrek: euro-
par gobernu askok, esaterako, gobernuarekiko negozio-tratuan 
jarduten diren enpresei eskatzen diete UBl erabiltzeko.  

antolaketa-sistemei dagokienez, badira beste gobernu-estan-
dar garrantzitsu batzuk: finantza-jardueren ikuskaritza-infor-
mazioa sailkatzeko eta gordetzeko baldintzak adierazten di-
tuztenak –Sarbanes-Oxley legea, adibidez–, edo informazio 
pertsonala ez gordetzekoak –hala nola HIPaa eta FERPa–. 

8.2 Sailkapena ulertzea 

Sailkapenen bidez baliabideak antolatzen dira, aurkikuntza, 
hautaketa, uztarketa, integrazioa, analisia eta bestelako jar-
duera helburudunak ahalbidetzeko antolaketa-sistema guz-
tietan. Gaixotasunen sailkapenek erraztu egiten dute diag-
nostikoak egitea eta prozedura medikuak garatzea; bestalde, 
erabilgarriak dira kontularitzarako eta fakturak egiteko. Sail-
kapenek, gainera, arloen ulerkera errazten dute: arlo horretan 
dauden baliabide eta harreman garrantzitsuak azpimarratzen 
dituzte, eta arloan diharduen jendearen prestakuntzan eta 
trebezia berezituen ikaskuntzan laguntzen. 
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Sailkapen batek printzipio batzuei jarraitzen badie kategorien 
egitura eta beren harremanak ezartzeko orduan, sailkapen sis-
tematikoa dela esango dugu. Hala ere, sailkapen bat sistema-
tikoa eta zenbait printzipioren araberakoa izanagatik, horrek 
ez du ziurtatzen ez duela aurreiritzirik izango edo erabiltzai-
leen baldintza guztiak beteko dituela. adibidez, hirietan gain-
jartzen diren eremuek, ingurumenak, garapen ekonomikoak 
eta barruti-sailkapen politikoek baldintzatzen dute zerbitzuen 
eta baliabideen kokapena orainaldian eta etorkizunean, eta, 
denbora pasa ahala, eragina dute hiriaren loraldian edo gain-
beheran. Sailkapen horietan islatzen dira hainbat parte-har-
tzaileren arteko konpentsazioak eta negoziazioak: negozioak, 
presio-taldeak, politikariak, alderdi politikoei dirua ematen 
dietenak, higiezinen kontratistak eta interes pertsonal nabar-
menak dituzten beste eragile batzuk.  

8.2.1 Sailkapenek xederen bat dute beti 

Kategoriak modu naturalean sortzen dira maiz; sailkapenak, 
ordea, ez: sailkapenaren definizioak dioenez, xede bat lortze-
ko berariaz diseinatu diren kategoria-sistemak baitira. Sailka-
pen guztietan, elkarrekin doazen baliabideak elkartzen dira, 
eta, hori egitean, baliabideak bereizten dira. Hala ere, baliabi-
deak elkartzeak ez luke zentzurik izango, baldin eta, ondoren, 
ez balego arrazoirik baliabide horiek aurkitzeko, eskuratzeko 
eta horiekiko elkarreraginean jarduteko. 

8.2.1.1 Sailkapenak erreferentzia-ereduak dira 

Sailkapenek arloei buruzko bide-orri semantikoak edo kon-
tzeptualak eratzen dituzte, bertako baliabideak bereizten di-
tuzten propietateak edo harremanak nabarmentzeko. Errefe-
rentzia-eredu horri esker, errazagoa suertatzen da eremuaren 
baitakoak ikastea eta ulertzea, eta bertako antolaketa-siste-
mak erabiltzea ere. liburutegietan, adibidez, sailkapen es-
tandarrak erabiltzen dira, eta, horien bitartez, jendeak badaki 
sistema bat dagoela, zeinaren bidez gai izango baitira baliabi-
deak aurkitzeko hainbat liburutegitan. Negozioen, lanbideen 
eta produktuen sailkapen estandarrek, ostera, datu eta balia-
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bide ekonomikoak modu fidagarrian biltzea, aztertzea eta tru-
katzea ahalbidetzen dute. 

8.2.1.2  Sailkapenek elkarreraginak aHalbidetzen 
dituzte

Sailkapenek egitura bat sortzen dute antolaketa-sistemaren 
barruan, eta egitura horri esker, sistemak ahalbidetu ditza-
keen elkarreraginen aniztasuna eta ahalmena handitzen da. 
Baliabide fisikoen kasuan, sailkapenak kokapen erabilgarria 
areagotzen du: sukaldeetan, adibidez, batera erabiltzen diren 
baliabideak elkarren ondoan gordez gero (adibidez, pastelak 
egiteko osagaiak), bai sukaldaritza bai garbiketa efizientea-
goak bihurtzen dira (ikus «Jardueretan-oinarrituriko» sailka-
pena, 8.5 atalean). 

Sailkapena baliatzen bada baliabide-deskribapenen antola-
ketan edo erabiltzaile-interfazearen osagaien kontrolean –ze-
rrendak, fitxak, botoiak, funtzio-menuak eta bilaketa-emaitzen 
zerrenda egituratuak–, sistemak erabilgarriagoak izango dira. 

Sailkapen-eskemaren eta erabiltzaile-interfazearen logiken ar-
teko ohiko mapa bat ikus dezakezue 8.1 marrazkian: Sailkape-
na eta elkarreragina.  
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SaIlKaPENaK Eta ElKaRRERaGINaK

8.1. marrazkia: Sailkapena eta elkarreraginak

 IKUSPEGI lOGIKOa aURKEZPENaREN IKUSPEGIa

goi-mailako kategoriak  
(elkarren baztertzaileak)

edukia 1 edukia 2

 emaitza 1

 emaitza 2

 emaitza 3

 emaitza 4

 emaitza 5

bidali

kategoriako kasuak  
(hainbat hautaketa)

Erabiltzaile-interfazearen diseinua ona baldin bada, mapa 
argi bat sortzen du sailkapen-eskemaren eta erabiltzaileei 
aurkezten zaizkien hautapen-metodo eta -antolamenduen 
artean. Kategoriak elkarren baztertzaileak baldin badira, fitxa 
desberdinak egongo dira, edo beste bisualizazio batzuk, 
hautapen bakarra iradokitzen dutenak, adibidez.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Expetenda tincidunt 
in sed, ex partem 

His audiam deserunt 
in, eum ubique 

Est ei erat mucius 
quaeque. Ei his quas 

Vis id minim dicant 
sensibus. Pri aliquip 
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8.2.2 Sailkapenek printzipioak dituzte 

7.3 atalean –Kategoriak sortzeko printzipioak–, kategoriak 
sortzeko printzipioen berri eman genuen: enumerazioa, pro-
pietate bakarrak, hainbat propietate erabiltzea eta hierarkia, 
propietateen gertaera probabilistikoa, eta teorian zein helbu-
ruetan oinarrituriko kategorizazioa. Horren haritik, logikoa da 
zera ondorioztatzea: kategoriak diseinatzeko erabiltzen diren 

Sailkapena, erabiltzaile-interfaze 
berritzaile batean

Animalien okela hainbat «mozketatan» sailkatzen da, jatorriaren 
arabera. AEBn, Nekazaritza Sailak estandarizatzen ditu sailkapen 
horiek, okela zer den behar moduan adierazten dela ziurtatzeko. 
Sailkapen-sistema emateko modurik naturalena zera da: 
animaliaren zatiak diagrama batean erakustea, kategoria logiko 
bakoitzak «erabiltzaile-interfazearekin» lotzen duelako. 

(Argazkia: R. Glushko. New Yorkeko Union Square plazako azokan 
egindako argazkia, 2011).



 Sailkapena: Kategoriei balibideak esleitzea 493

printzipioak, gero, sailkapenean gorpuztuko direla, sailkape-
nean kategoriak erabiltzen baitira, hain zuzen. Nolanahi ere, 
«sailkapenek printzipioak dituzte»la esanda, harago goaz, eta 
zera adierazi nahi dugu: baliabideak kategoriei esleitzeko eta 
sailkapen-eskema denboran mantentzeko prozesuek orobat 
jarraitu behar dietela printzipio batzuei. 

Sailkapen-sistema bat diseinatu eta erabili nahi bada, hautu 
asko egin behar dira sistemaren xedeez, helmenaz, eskalaz, 
xede-iraupenaz, hedakortasunaz eta beste hamaika kontuz. 
Sailkapena printzipio batzuen arabera egiten bada, horrek 
esan nahi du ezen, diseinuari dagozkion erabakiak hartu on-
doren, erabaki horiek modu sistematikoan eta koherentziaz 
bete behar direla. 

Printzipioak izanagatik, horrek ez du nahitaez esan nahi sail-
kapen bat «ona» denik, zeren baliteke erabaki asko ausazkoak 
izatea, eta beste batzuk, aldiz, konpentsazioekin loturik ego-
tea, zeinak baliabideen izateari, sailkapenaren xedeei, egin 
daitekeen ahaleginari, arloaren konplexutasunari eta sailka-
pena egiten zein erabiltzen ari diren pertsonen trebetasunei 
baitagozkie, hain zuzen (Ikus 7.4 atala: Kategorien diseinua-
ri dagozkion auziak eta ondorioak). Sailkapen-sistema guzti
-guztietan daude aurreiritziak eta joerak, modu batean edo 
bestean (ikus 8.3 atala: Sailkapen bibliografikoa). 

Errepara diezaiogun zorrozki antolaturiko sukalde batean ba-
liabideak antolatuta dauden moduari (Ikus 12.5 atala: Sukal-
dea antolatzea). Mahai-tresnek, platerek, lapikoek, zartaginek, 
espeziek, janariak eta beste baliabide batzuek nor bere koka-
pena dute, elkar gurutzatzen duten baldintzen eta antolake-
ta-printzipioen mende. Ez dago idatzizko zehaztapenik, eta 
beste pertsona batzuek bestelako moduetan antolatuko du 
bere sukaldea. 

Bestalde, sailkapen-sistema instituzional konplexuak, hala nola 
liburutegietan edo gobernu-sailetan baliatzen direnak, zehatz
-mehatz inplementatzen dira, zehaztapen, metodo, protokolo 
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eta gidalerro xeheen arabera. Metodo horiek indarrean jartzen 
dituzten pertsonek, aurretiaz, dagozkion protokoloak ikasten 
dituzte unibertsitatean, edo prestakuntza zabala jaso dute 
lanpostuan bertan, ziurtatze aldera egoki ezarriko dituztela, 
koherentziaz, eta zehaztapen eta gidalerroekin bat eginez. 

8.2.2.1  Sailkapen-eSkemetan gorpuzten diren 
printzipioak 

Sailkapenek printzipioak dituztela esatera bultzatzen gai-
tuzten printzipioen artean, hasteko eta behin sailkapen-sis-
temaren diseinua zehazten duten printzipioak dira garran-
tzitsuenetako batzuk. Printzipio horiek funtsezkoak dira 
bibliotekonomian, baina beste eremu batzuei ere eragiten 
diete, modu zabalagoan. 

Bermea deritzon printzipioa honi dagokio: zer kategoria hau-
tatu diren eta zer izen jarri zaien arrazoitzea. Berme litera-
rioa deritzon printzipioak, berriz, adierazten du ezen sailkatu 
beharreko baliabide zehatzetan soilik oinarritu behar direla 
sailkapenak. liburutegietan, ad hoc printzipio hori, zeinean 
bildumako printzipio zehatz batetik abiatuta eraikitzen baitira 
sailkapenak, beste ikuspegi filosofikoago edo epistemologi-
koago baten kontrakarrean kokatzen da; ikuspegi hori Fran-
cis Baconek adierazi zuen lehen aldiz, XVII. mendean: harean 
arabera, sailkapenek unibertsalak izan behar dute, eta jakin-
tza osoa eta balizko baliabide guztiak bildu. Berme zientifikoa 
deritzon printzipioak argudiatzen du ezen zientzialariek edo 
arloko adituek onarturiko kategoriak bakarrik erabili behar-
ko liratekeela sailkapen-sistemetan, eta, sarritan, talka egiten 
du erabilera edo erabilera bermea deritzon printzipioarekin, 
zeinak, kategoriak eta termino deskribatzaileak hautatzeko 
orduan, aintzat hartzen baitu erabiltzaile guztien erabilera
-maiztasuna, eta ez bakarrik adituena. Baliabide fisikoen sail-
kapenean –sukaldeko baliabideak, adibidez– objektu bermea 
dakusagu, zeinean antzeko objektuak elkarren ondoan ipin-
tzen baitira; edonola ere, erabilera bermearen printzipioari ja-
rraituko zaio gehienetan, baliabideak erabilera-moduaren ara-
bera antolatzen dituena. 
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Starbuckseko kafe-neurriak:  
«erabiltzaileen kontrako» bermea?

Badirudi Starbucks kafetegi-kateak bereak eta bi egiten 
dituela bezeroak nahasteko. Hiru neurritako kafeak eskain-
tzen ditu; bada, txikienari, «luzea» deitzen dio, ertainari 
«grande» (handia esan nahi du, gaztelaniaz), eta neurri 
handienari, berriz, «venti» zeinak hogei esan nahi baitu ita-
lieraz (kafe-katilu handienak hogei ontza neurtzen ditu). 
Starbucksetik kanpo, gauza bat «luzea» baldin bada, ez 
«txiki»tzat hartuko. Starbucksek bost mila kafetegi baino 
gehiago ditu, berrogeita hamar herrialdetan kokatuak, bai-
na, ironia zer den, ez daukate bat bera ere Italian, zeinean 
venti neurria bertako hizkuntzan egongo bailitzateke. 

Sailkapen-eskeman gorpuzten den bigarren printzipioak zeri-
kusia du kategoria-hierarkiaren zabalerarekin eta sakonerare-
kin. 7. 4 atalean mintzatu ginen horretaz –Kategoriaren disei-
nuari dagozkion auziak eta ondorioak–, baina, sailkapenaren 
testuinguruan, printzipio honek ondorio gehigarriak ditu, eta 
honekin lotua dago: zer neurritan den sailkapen-eskema enu-
meratiboa (ikus 8.1.3 atala: Sailkapena vs Antolaketa fisikoa). 
Sailkapen zabalak edo xeheak egiteko erabakiak zerikusia du, 
hein handi batean, kategoria-sistemak antolatu behar dituen 
baliabideen aniztasunarekin edo heterogeneotasunarekin. Sal-
toki handietan, era askotako baliabideak dauzkate salgai, ho-
rregatik behar dituzte sailkapen zabalak, dendan dagoen guz-
tiari tokia egiteko. Sukaldeko gauzak elkarrekin jarriko dituzte, 
igarobide banaka batzuetan, edo solairu batean. Ostera, sukal-
daritza-denda berezitu batean edo sukaldaritzako produktuen 
txikizkako salmenta egiten duen denda batean, baliabideak as-
koz xeheago sailkatuko dira, baliabideen arloa mugatua dela-
ko eta erosleek jakintza gehiago dutelako. Baliteke sail oso bat 
eskaintzea labanei, eta hainbat kategoriaren arabera sailkatzea 
labanak –motaren, ekoizlearen edo kalitatearen arabera–, sal-
toki handiko labana-sailean halako kategoria bereziturik erabili 
ez arren. 
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Sailkapen-eskemen zehaztasunak edo enumerazio-mailak 
areagotu egiten du kategoria bati esleitzen zaizkion balia-
bideen antzekotasuna, eta kategoria desberdinetan dauden 
baliabideen arteko bereizketak zorroztu. Hala ere, sailkapen 
desberdinak uztartu behar direnean, erronkak sor daitezke, 
zehaztasuna eta xehetasun-maila bat ez badatoz. (Ikus 10.3 
atala: Baliabideak berrantolatzea, elkarreraginean jarduteko). 

8.2.2.2  baliabideak kategoriei eSleitzeko 
printzipioak 

Esklusibotasun printzipioak esan nahi du sailkapen-eskema ba-
teko kategoriak elkarren baztertzaileak direla (esklusiboak). 
Hortaz, kategoria jakin bati kontzeptu logiko bat esleitzen zaio-
nean, ezin zaio aldi berean esleitu beste kategoria bati. Hala 
ere, baliabideak kategoria bati baino gehiago eslei dakizkioke, 
betiere kategoria horiek adierazitako kontzeptuak gorpuzten 
badituzte. azken horrek arazoak sor ditzake, baldin eta, balia-
bide fisikoen bilduma bat gordetzeko, oinarri gisa hartzen bada 
zer kategoriatan dauden baliabideea sailkapen-sistema logiko 
batean. Ekipamendu teknikoari edo tresnei dagokionez, ez da 
arazo larri bat; izan ere, ezaugarri oso nabarmenak erabiltzen 
baitira halako baliabideak sailkatzeko, eta erabilera-testuinguru 
estuak eta oso aurreikusgarriak dituzte. Halaber, ez da arazo 
bat informazio-baliabide oso espezializatuei dagokionean, hala 
nola ikerketa-txostenak edo gobernuaren datu ekonomikoak, 
zeren klase espezializatu bakarrean bukatuko baitute seguru 
asko. Nolanahi ere, baliabide batzuk berez dira sailkatzeko zai-
lagoak, ez dauzkatelako hainbeste ezaugarri nabarmen edo 
balizko erabilera bat baino gehiago daukatelako. 

Halako arazoak izaten ditugu denbora guztian. adibidez, non 
gorde behar nituzke guraizeak: sukaldean edo estudioan? 
Konponbide bat izan liteke beste guraize batzuk erostea, eta, 
horrela, guraize bana edukitzea, hain zuzen ere guraizeak ba-
rra-barra erabili ohi diren bi toki horietan, baina baliabide-mo-
ta askoren kasuan, ez da erabilgarria izango baliabide bakoi-
tzeko bi ale edukitzea, eta, era berean, zaila da printzipio hori 
modu sistematikoan ezartzea. 
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liburu askotan hainbat gai aipatzen dira. Esate baterako, ne-
gozioetan izaten diren aldaketei aurre egiteko autolaguntza
-liburu bat bi sailetan sailka liteke, arrazoiz gainera: psikolo-
gia aplikatua edo negozioak. Sarritan, liburuen izenburuek ez 
dute arrasto fidagarririk ematen liburuaren edukiaz, eta hori 
ez da lagungarria: Who Moved My Cheese? [Nork mugitu du 
nire gazta?] liburua, kasurako, negozioetan izaten diren alda-
ketetara moldatzeko autolaguntza-liburu bat da. Kongresuko 
liburutegiko Sailkapenean, BF 637 kodea du, hau da, «Psiko-
logia aplikatua»n kokatzen da; Berkeley Unibertsitatean, al-
diz, enpresa-zientzietako liburutegian daukate. 

liburutegietako sailkapenean, baliabideak ez zaizkionean 
kategoria bakar bati guztiz egokitzen, esklusibotasun prin-
tzipioa betetzeko konponbide orokorra izaten da arau-sorta 
xehe bat asmatzea eta horri jarraitzea; arau ausazko samarrak 
izaten dira sarri. Normalean, liburuaren gai nagusia hartzen da 
aintzat, liburua kategoria bati esleitzeko; ondoren, horrek bal-
dintzatuko du liburuak zer leku duen apalategian. 

8.2.2.3  Sailkapena denboran mantentzeko 
printzipioak 

Sailkapen pertsonal gehienak egoera jakin bati erantzuteko 
sortzen dira, sortu berria den antolaketa-erronka bat konpon-
tzeko, alegia. Ondorioz, sailkapen-sistema pertsonalak ad hoc 
maneran edo premien arabera aldatzen dira, beren bizi-ziklo 
mugatuan. adibidez, etxez aldatzen zarenean eta zeure gau-
zak beste etxe edo pisu batera eramaten dituzunean, ordura 
arte sukaldean edo armairuan baliatzen zenituen sailkapen-es-
kemak deseraiki eta desagerraraziko dituzu. Baliteke aurreko 
sailkapenak berriz inplementatu nahi izatea, baina ahalegin 
horretan eragina izango du etxe berriko apalen eta armairuen 
konfigurazioak, ez baita aurrekoaren berdin-berdina izango. 

aldiz, ez da gauza bera gertatzen sailkapen-eskema instituzio-
nalekin, liburutegi-baliabideak edo artefaktu kultural zein zien-
tifiko garrantzitsuak gordetzen dituztenekin, edo negozioek, 
gobernuek eta ikertzaileek sortzen eta biltzen duten informa-
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zioaren gehiengoarekin: halako sailkapen-eskemek hainbat ha-
markada edo baliteke mendetako bizi-ziklo erabilgarriak izatea. 
Gisa horretako sailkapen-sistemak apurka-apurka aldatu behar 
dira, antolaketaren lan-fluxuak eten ez daitezen. Jada esan du-
gunez, antolaketa-sistema orotako jarduera bat da baliabideak 
mantentzea (ikus 3.5 atala: Baliabideak mantentzea); antola-
keta-sistema orori dagozkio, era berean, baliabideak denbora 
mantentzearekin batera sortzen diren auzi hauek ere: iraunkor-
tasuna, eraginkortasuna, egiazkotasuna eta jatorria (ikus 4.5 
atala: Baliabideak denboran). auzi horiek guztiak zuzenean da-
gozkio sailkapenak denboran mantentzearen gaiari. 

Nolanahi ere, bestelako kontu batzuk ere azaleratzen dira sail-
kapenak denboran mantendu behar direnean. Berme printzi-
pioak (ikus 8.2.2.1 atala) modu inplizituan ezartzen du ezen ka-
tegoriak diseinatzearen eta izendatzearen arrazoiak une jakin 
batean hartzen diren erabakiak direla, eta kito. Hori zentzuzkoa 
da baldin eta baliabide bibliografikoen bildumak edo baliabide 
fisiko arruntak, hala nola liburuak, arropa edo tximeletak, anto-
latzen ari bazara. Ordea, baliabide aktiboak dauden arloetan, 
baliabideek beren egoera edo inplementazioa aldatzen du-
tenean, edo izaera probabilistikoa dutenean, baliteke bermea 
edo horretan oinarrituriko erabakiak berrikusi behar izatea al-
dian-aldian. Beste modu batera esanda, baldin eta laginak har-
tu dituzun arloa edo deskribatzen ari zaren arloa ausazkoa edo 
aldakorra bada hein batean, ziur aski komenigarria izango da 
arlo hori ezarri dizkiozun kategoriak eta deskribapenak oro-
bat aldatzea. Sarritan suertatzen da kategoria baten esanahia 
aldatzen dela, eta, horrekin batera, sailkapen-sistemako beste 
kategoria batzuekiko duen garrantzia erlatiboa eta absolutua 
ere. Batzuetan, kategoriak mantso-mantso aldatzen dira, baina 
azkar eta errotik ere alda daitezke, berrikuntza teknologikoen, 
prozesu berritzaileen, aldaketa geopolitikoen edo gertakarien 
eraginez. Baliabide-mota eta jakintza-eremu guztiz berriak sor 
daitezke oso denbora laburrean. adibide batera, pentsa zer
-nolako munta duten gaur egun «bidaia», «entretenimendua», 
«konputazioa» eta «komunikazioa» kategoriek, duela hamar-
kada bat edo bi zutenarekin alderatuta. 
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Sailkapen bateko kategorien esanahia aldatzen baldin bada, 
kolokan jartzen dute sailkapen horren integritatea: printzipio 
horren arabera, kategoriak ez lirateke tokiz aldatu behar sail-
kapen-sistemaren egituraren baitan. Integritateari eutsi nahi 
bazaio, eta, aldi berean, jakintzaren izaera dinamiko eta al-
dakorrera moldatu, sailkapen-sistemaren bertsio berri bat 
zehaztu daiteke, baina zaharrek ere irauteko moduan; horrela, 
aurreko bertsioko baliabide-esleipenak gordetzen dira, siste-
ma berrian aldatzeko aukerarekin. Sailkapenari buruzko ikus-
pegi logikoari heltzen badiogu (ikus 8.1.2 atala: Sailkapena vs 
etiketatzea), zeinak baliabideen kategoria-esleipen kontzep-
tuala eta baliabideen antolaketa fisikoa banatzen baititu, ba-
liabide bat kategoria desberdinetan egon daiteke sailkapen 
baten bertsio desberdinetan, inongo arazorik gabe.

Hala ere, liburutegi arruntetan, baliabide fisikoen bildumak 
gordetzen dituztenetan, ez da erraza baldintza honi ihes egi-
tea: sailkapena erabili behar da liburuak apaletan antolatzeko 
toki jakin batzuetan, eta, hala, liburuak kokatzeko, maileguan 
hartzeko eta kokapen berera itzultzeko aukera egon dadin. 

Kategoriak denboran mantentzearekin lotutako beste printzipio 
bat da malgutasuna, hau da, zer neurritan har ditzakeen sailka-
pen batek kategoria berriak. Informatikariek, normalean, heda-
kortasuna deitzen diote printzipio horri; bibliotekonomialariek, 
ostera, abegia ere deitzen diote batzuetan. Edozein kasutan, 
kezka berdina da, eta denok ezagutzen dugu. liburu-apalategi 
bat, arropentzako armairu bat, dokumentuak gordetzeko tira-
derak edo ordenagailu bat erosten duzunean, zentzuzkoa da 
espazio gehigarri pixka bat izatea, etorkizunean eskuratuko di-
tuzun liburuei, arropei edo fitxategiei lekua egiteko. antolaketa
-sistemei dagozkien beste erabaki batzuekin bezalaxe, konpen-
tsazio ugarik eragiten diote beste kontu honi: zenbat espazio 
gehigarri eta zenbat «antolaketa-espazio» eskuratuko duzun. 

Sailkapen-eskemek beren malgutasuna areagotu dezakete, 
beren sorrera-unean «espazio logiko» gehigarria sortuz. li-
burutegietako sailkapenetan, adibidez, izendapenezko edo 



500 Sailkapena: Kategoriei balibideak esleitzea

zenbakizko sailkapen-eskemak erabiltzen dituzte, zeinak ase 
hedatu baitaitezke, eta kategoria berriak sortzeko modua 
eskaintzen baitute. Halaber, informazio-sistemetako sailka-
pen-eskemek ahalmena izan dezakete dokumentu-eskemen 
edo datu-baseen eskemen garapena aurreikusteko. 

8.2.3 Sailkapenak partzialak dira

antolatzearen diziplinan, funtsean, hautuak egin behar dira 
propietateei eta baliabideak deskribatzeko zein antolatzeko 
printzipioei dagokienez. Hautu horiei buruz hitz egin dugu 
jada: baliabideak deskribatzeko hautuak azaldu ditugu 5.3 
atalean (Baliabideak deskribatzeko prozesua), baliabide-kate-
goriak sortzeko hautuak, berriz, 7.3 atalean (Kategoriak sor-
tzeko printzipioak) eta sailkapenak sortzeko hautuez jardun 
gara, azkenik, kapitulu honetan. Egindako hautuek agerian 
uzten dute zein diren hautuak egin dituzten pertsonen hel-
buruak, esperientziak, lanbideak, ideologia, balioak eta beste-
lako ezaugarri eta lehentasunak. Ondorioz, sailkapen-sistema 
orotan daude aurreiritziak edo joerak, zeren sailkapen-siste-
mak ikuspuntu bat hartzen baitu, eragin horien guztien nahas-
keta bat dena. 

Baina, lehenik, zera azpimarratu behar dugu: liburu honetan 
«joerak» aipatzen ditugunean, hitz horrek bi esanahi aski des-
berdinak izan ditzake gutxienez. Batetik, atal honetan, joeren 
esanahi kolokiala aipatu dugu: joeren ondorioz, balioetan oina-
rrituriko erabakiak hartzen dira antolaketa-sistemetan, eta, ho-
rren ondorioz, elkarreragin-jarduera edo erabiltzaile batzuk ho-
besten dira beste batzuen gainetik. Joera estatistikoak, ordea, 
neurketa batean izandako akats sistematikoak edo distortsioak 
dira. (Ikus koadro gehigarria: Joera estatistikoa eta bariantza). 

Sailkapenen partzialtasunari buruzko baieztapenak harriga-
rria eman dezake, zeren sailkapen-sistema asko formalak eta 
instituzionalak baitira, estandarren antolakundeetan jarduten 
diren gobernuek edo konpainiek sortuak. Sailkapen horiek 
inpartzialak eta objektiboak izatea espero dugu. Dena den, 
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errepara diezaiogun, adibidez, «lana dutenen» eta «langa-
been» arteko sailkapenari. Jende askoren ustez, lanerako adi-
nean dagoen baina lanean ari ez den pertsona oro hartu behar 
litzateke langabetzat. aEBko Enplegu Sailean, ordea, pertso-
na bat langabetzat hartzen da soilik baldin eta iragan hilabe-
tean lana bilatu badu; hala, lana bilatzeari utzi dioten pertso-
na guztiak «langabe»en kategoriatik kendu eta «langile amore 
emandakoen» kategoriara esleitzen dituzte. 2012an, gober-
nuak, sailkapen-eskema horri tiraka, adierazi zuen langabezia 
% 8 inguru zela, eta murrizten ari zela, nahiz eta, egiaz, % 20 
inguru izan eta etengabe hazi. Sailkapen horren inplikazio po-
litikoak nabarmenak dira. 

Dardo-jaurtiketa zehatzek eta doiek joera eta ba-
riantza baxuak erakusten dituzte (marrazkiaren 
behealdean eta ezkerrean). Dardo-jaurtiketa zeha-
tzek baina ez doiek, berriz, joera altua eta bariantza 
baxua erakusten dute (goian ezkerrean). Jaurtiketa 
ez-zehatzek eta doiek joera baxua eta bariantza al-
tua erakusten dute (behean eskuinean). Eta, azke-
nik, ez badago ez zehaztasunik ez doitasunik dardo
-jaurtiketan, hala joera nola bariantza altuak izango 
dira (goian eskuinean). 

Joerak eta bariantza dardo-tauletan

Jo
er

a 

bariantza 

b
ax

ua
 

baxua 
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Joera estatistikoak eta bariantza

Joera estatistikoa esaten zaie neurketetan izaten diren 
akats sistematikoei, eta honako faktore hauek eragin de-
zakete: neurketa-tresnaren kalibrazio okerrak, neurketa
-teknika ez-eraginkorrek, ondorioztapen okerrak egiten 
dituzten algoritmoek edo inguruneari dagokion interfe-
rentziaren batek; horiek denek modu aurreikusgarrian 
distortsionatzen dute neurketaren balioa. Neurketaren 
joerek talka egiten dute neurketaren aldakortasunarekin 
edo bariantzarekin: horrek adierazten du zenbateko sa-
kabanaketa dagoen batez besteko balio baten edo au-
rreikusitako balio baten inguruan, gehienetan ausazko 
faktoreen poderioz. Batzuetan, bariantza sortzen da ez 
delako propietate berdina neurtzen kasu guztietan; hala 
izatea espero genuke ausazko jende-lagin baten pisua-
ren neurketan edo albisteen ausazko lagin bati jendeak 
edo algoritmoek emandako etiketen edo gaien sortan. 
Kasuen sorta nahikoa handi bat aztertzen badugu, pro-
pietateen balio probableenak zehaztu ditzakegu, bai 
eta ausazko akats-kopuruaren estimazioa egin ere. 

Baliabideen lagin bat neurtzean bariantza handia bada-
go, eta, aldiz, baliabide guztien balioak antzekoak izatea 
espero bazen, zerikusia izan dezake kalitate-arazo ba-
tekin. Joera altuak, bestalde, ez dira kalitate-arazoekin 
loturik egongo, errazagoa izaten baita zehaztugabeta-
sun-iturri sistematikoak zuzentzea. 

Sailkapenen joerak, maiz, nahita edo nahi gabe erakusten dira 
datuen bisualizazioetan, hala nola mapa koropletoetan: halako 
mapetan, eremuak koloreen eta patroien bidez edo bestelako 
modu batean ezberdintzen dira, mapan erakusgai dagoen al-
dagai estatistikoarekin bat eginez. Koropletoak barra-barra 
erabiltzen dira hauteskundeetako emaitzak erakusteko, hau-
tagai bakoitzak irabazitako barrutiak edo estatuak nor bere 
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kolorearekin erakutsiz: aEBn, adibidez, alderdi Demokrati-
koaren hautagaiek irabazitako eremuak urdinez agertzen dira, 
eta alderdi Errepublikarrarenak, aldiz, gorriz. Hauteskundee-
tako koropletoak, maiz, nahasgarriak dira, zeren estatu oso 
bat margotzen bada irabazlearen kolorearekin, alde batera 
uzten da biztanleriaren dentsitatea eta zenbait eskualdetan 
izandako boto-kontzentrazioak, gehiengoarekin bat ez dato-
zenak. Kaliforniako boto-emaileak, oro har, «urdinak» izaten 
dira, baina, koadro gehigarriko marrazkian ikus dezakezuenez, 
zeinean hauteskundeen emaitzak erakusten baitira konderrien 
arabera banatuta, gehiengo hori hiri handietan kokatzen da, 
kostaren ertzean; barnealdeko eta landa-eremuko konderriak, 
ordea, «gorriak» izan ohi dira. 

kaliforniako hauteskundeen mapa: 
 estatu «urdin» bat, konderri «gorri»ekin

2012ko presidentetza-
-hauteskundeetako emaitzak 
Kalifornian, konderrien 
arabera

Urdina: demokratak  
irabazle (Obama)

Gorria: errepublikarrak  
irabazle (Romney)
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Bestalde, koropletoei dagokienez, zenbait erabaki hartu behar 
dira kolore edo patroi desberdinen bidez erakutsiko diren ka-
tegoriak sortzeko eta datuak kategoria horietan sailkatzeko, 
eta horren harira ere sortzen dira joera batzuk, sotilagoak izan 
arren. Koropletoetako kategoriek hainbat modutara banatu 
ditzakete datuak: interbalo berdinetan, behaketa-kopuru ber-
dina duten sortatan edo behatutako datuetako taldekatzeak 
edo etenak islatzen dituzten kategoriatan. Kategoria bakoi-
tzari esleitutako datuen interbaloetan edo proportzioetan 
dauden aldeek istorio guztiz desberdinak helaraz ditzakete, 
datuak berdinak izan arren. «Mapen bidez gezurra nola esan» 
ikasteko, edo mapen bidez inork gezurrak sinetsaraztea era-
gozteko, jo ezazue Mark Monmonier-en liburu klasikora: How 
to Lie with Maps. 

Bowker eta Star egileek asko idatzi dute sailkapen-sistemeta-
ko joeren gainean; edonola ere, jende askok ez dituela ikusten 
aitortzen dute: 

Informatikariak egunero-egunero jarduten dira sailkapen
-sistemak eta estandarrak diseinatzen, eskuordetzen eta 
hautatzen; halere, banaka batzuek baino ez dute uste hala-
ko sistemak artefaktuak direla eta hautu moralak eta este-
tikoak gorpuzten dituztela, zeinek, aldi berean, jendearen 
identitateak, nahiak eta duintasuna taxutzen baitituzte. 

(Bowker eta Star, 2000)

Bowkerrek eta Starrek adibide ugari ematen dituzte, itxuraz 
neutralak eta onberak izan arren ondorioztapen eztabaidaga-
rriak inplementatzen dituzten sailkapenei dagozkienak. adibi-
de harrigarri bat dago, esate baterako, aEBko erroldako sailka-
pen etnikoan eta aEBko herritarrek beren burua kokatu behar 
duten kategorietan. 1790. urtean egin zen lehen errolda, eta, 
orduz geroztik, kategoria etniko horiek ia hamarkada guztietan 
aldatu dira; argi eta garbi adierazten dituzte helburu politikoak, 
sentikortasun kultural nagusiak edo horien gabezia, eta ikuspe-
gi ez-zientifikoak. Berriki, besteak beste, «hainbat arrazakoa» 
deritzon kategoria sortu da: batzuen ustez, kategoria horrek 
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ahalduntzeko bidea ematen zuen; herritar afrikar amerikarren 
zein hispanikoen eskubide zibilen alde diharduten taldeek, or-
dea, kritikatu egin zuten, beren boterea lausotzen zuelakoan. 

Bestalde, sailkapenetako joerei buruzko ikuspegi positiboa-
go bat litzateke zera pentsatzea: antolaketa-sistema batean 
baliabideen hautapenari, deskribapenari eta antolaketari da-
gokionez egiten diren hautuek, batera hartuta, antolatzai-
leen balioen berri ematen dutela. Hala, sailkapenak tresna 
erretoriko edo komunikatibo bat dira, eta sailkapeneko ba-
liabideekin elkarreraginean dihardutenekiko sinesgarritasuna 
edo konfiantza sortzeko balio dute. Ikuspegi horren argitan, 
sailkapen objektiboak eta neutralak egitea ez da xede errea-
lista bat, eta, horrez gainera, denbora eta energia xahutzea 
ekar dezake, eta desiragarriagoa izan daiteke, aukera apro-
betxatuz, baliabideak modu sortzaile batean interpretatzea, 
eta erabiltzaile-talde jakin bati mezu zehatz bat helaraztea. 
Melaine Feinberg-ek dioenez, «bidezko merkataritza»ko su-
permerkatuei edo supermerkatu «berde»ei dagokienez, pro-
duktuen proportzio erlatiboki txiki batengatik bereizten dira 
supermerkatu arrunten eskaintzatik, baina item jakin horien 
balioa da, hain zuzen ere, halako supermerkatuetako bezeroei 
gehien axola zaiena. 

Joerak argi-argiak erakusten dituzte gehien erabiltzen diren 
sailkapen bibliografikoek: Kongresuko liburutegiak eta De-
wey Dezimalak; jarraian aztertuko ditugu. 

8.3 Sailkapen bibliografikoa 

Sailkapenari buruzko gogoeta askok eremu bibliografikoan 
dute jatorria. liburutegiak eta gisa horretako antolaketa-sis-
temak hainbat milurtez garatu dira, sortu zituzten gizartee-
tako baldintza intelektualek, sozialek eta teknologikoek taxu-
turik. K.a. hirugarren milurtekoan, kasu, baziren aski idatzizko 
dokumentu –papirozko biribilkiak edo buztinezko taulak–, 
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nolabaiteko antolatze-modu baten beharra izateko. Eskri-
bau mesopotamiarrek egin zituzten lehen ahaleginetako ba-
tzuk: dokumentuen zerrendak osatzen zituzten, ordena jaki-
nik gabe. antzinako greziarrek, erromatarrek eta txinatarrek, 
ostera, printzipio gehiagoko sistemak sortu zituzten: besteak 
beste, hizkuntzaren arabera eta ordena alfabetikoan sailka-
tzen zituzten lanak, eta kategoria semantikoki ezberdinetan 
kokatzen zituzten, gaia edo generoa kontuan hartuz, adibidez. 
Europan, Erdi aroan, liburutegiak teologian kristauan zentra-
tzen ziren hertsiki, baina irakurle laikoak eta liburu profanoak 
ugaritu ahala, teknologia berriei eta alfabetatze gero eta za-
balagoari esker, sailkapen bibliografikoak ere zabalgoak eta 
konplexuagoak bihurtu ziren. Sailkapen-sistema modernoek 
ñabardura asko dituzte, eta jakintza guztia biltzeko diseinatu-
ta daude; hala ere, beren aurrekarien ezaugarri eta joera ba-
tzuk gordetzen dituzte oraindik.

Sailkapen bibliografikoko sistema garrantzitsuenak deskriba-
tuko ditugu, labur bada ere: Dewey Sailkapen Dezimala (DDC, 
ingelesezko sigletan) eta Kongresuko liburutegiko Sailkape-
na (lCC, ingelesezko sigletan). Nolanahi ere, hori egin aurre-
tik, sailkapen bibliografikoari dagozkion ezaugarri bereizgarri 
garrantzitsuak aipatuko ditugu: 

ESKALA, KoNPLExUTASUNA ETA ESTANDARIZAZIo-GRADUA: 

Saltoki handietan eta supermerkatuetan hamarnaka ehun-
ka item eskaintzen dira (SKU kopurua kontuan hartuta), eta 
amazon zein eBay online guneetan ere, antzeko. Hala ere, 
supermerkatuetan produktuak sailkatzeko sistema estanda-
rrean 300 kategoria inguru baizik ez daude. Online dende-
tako sailkapenak sakonagoak izaten dira denda fisikoetakoak 
baino; halere, oso idiosinkratikoak eta ez-estandarrak izan ohi 
dira. Kontrara, unibertsitate-liburutegiei dagokienez, bost mi-
lioi item edo gehiago biltzen dituzte, eta ia denek erabiltzen 
dute sailkapen-sistema bibliografiko estandar berdina, zeinak 
300.000 kategoria inguru baititu. 
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ANToLAKETA fISIKoAREN, ERABILTZAILEEN SARBIDEAREN 
ETA APALETAN BIRKoKATZEAREN oNDAREA: 

aurreko ezaugarriarekin lotuta, sailkapen-sistema bibliografikoen 
beste ezaugarri bereizgarri bat da ezen, luzaroan, ahalbidetzen 
duten antolaketa fisikoaren, erabiltzaileek gordailuetara duten 
sarbidearen eta apaletan birkokatzearen ondareak taxutu dituz-
tela, eta oraindik ere taxutzen dituztela. Baldintza horiek, izan ere, 
sailkapen bibliografikoen garapena eta hedakortasuna mugatzen 
dute; horrenbestez, ahalmen gutxiago dute kontzeptu aldakorren 
eta jakintza-eremu berrien martxari eusteko. amazonek biltegi 
erraldoietan sailkatzen ditu bere produktuak, baina bezeroek ez 
dute hara joan behar beren erosketen bila, eta produktu gehienak 
ez dira sekula itzultzen biltegira. amazonek, horrenbestez, liburu-
tegiek baino askoz errazago gehitu ditzake produktu-kategoria 
berriak, eta biltegietako baliabideak kudeatu. 

liburutegi digitalen sorrerarekin, eskalari eta antolaketa fisi-
koari dagozkion mugak nabarmen ezabatu dira, zeren gor-
dailuen kokapena ez baitzaio erakusten erabiltzaileari, eta ez 
baitago premiarik baliabideak itzultzeko eta apalategietan 
birkokatzeko. Hala ere, erabiltzaileek liburutegiko eduki guz-
ti-guztietan bilatu dezakete, webeko baliabideekin egitea es-
pero duten eran; horregatik, probabilitate txikiagoa dago sail-
kapen-sistema bibliografikoak, liburutegi-baliabideei zorrotz 
ezarri zaizkionak, erabil ditzaten. 

8.3.1 dewey Sailkapen dezimala 

Dewey Sistema Dezimala (DDC, ingelesezko sigletan) da mun-
duan gehien erabiltzen den sistema bibliografikoa: 200.000 
liburutegi baino gehiagotan erabiltzen da, 135 herrialdetan. 
De facto estandar bat da, jabetzapekoa, eta hori erabiltze-
ko lizentzia eskuratu behar da Ordenagailu liburutegi Online 
Zentroan (OClC). 

1876an, Melvil Deweyk DDC sortu zuen, amherst College uni-
bertsitateko liburutegia kudeatzeko kontratatu zutenean, ikas-
ketak amaitu eta berehala. Deweyk oinarritzat hartu zuen Baco-
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nen saiakera –bere garaian, jakintza guztia sailkatzeko sistema 
unibertsal bat sortu nahi izan zuen hark–, eta Baconen sistema-
ren bertsio numeriko gisa irudikatu zuen DDC: 10 klase nagusi 
dauzka, horietako bakoitza beste 10 klasetan banatzen da, horie-
tako bakoitza beste 10 klasetan, eta abar. Berme literarioa modu 
argian arbuiatzen badu ere, Deweyren sailkapenean eragin han-
dia izan zuen amherst unibertsitateko bildumak, zeinak islatzen 
baitu amherst honako helburu honetan zentratuta zegoela garai 
hartan: «errukiaren eta trebezien jabe diren gizon gazte behar-
tsuak apaizgo kristaurako prestatzea». 

Ondorioz, erlijioaz den bezainbatean, XIX. mendeko joera 
mendebaldarrak ageri dira DDC sailkapenean, eta harrigarria 
irudi dakiguke gaur egun, izan ere, erlijioari dagokion sail-
kapenak bere horretan baitirau, 23. berrikuspenaren ostean 
(ikus 8.2 marrazkia: «Erlijioa», Dewey Sailkapen Dezimalean). 
Hamar klase nagusietako bat da «erlijioa», 200. klasea hain 
zuzen ere, eta bederatzi azpi-klase biltzen ditu. Bederatzi azpi
-klase horietatik seik «kristau» adjektiboa biltzen dute; beste 
klase bat, berriz, oso-osorik dagokio Bibliari, eta beste atal bat 
dago, «teologia natural»ari dagokiona. Munduko beste hamai-
ka erlijioei buruzkoak, berriz, atal bakarrean pilaturik daude: 
290, «Beste erlijio batzuk». 

8.2 marrazkia:  
«erlijioa», dewey Sailkapen dezimalean

200 Erlijioa 

210 teologia naturala

220 Biblia

230 teologia kristaua 

240 Moral kristaua eta debozioaren teologia 

250 Ordena kristauak eta bertako eliza

260 teologia sozial kristaua

270 Eliza kristauaren historia

280 Sekta eta izendapen kristauak

290 Beste erlijio batzuk 
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Sistema dezimala sinplea da; horregatik, erraza da DDC era-
biltzea eta bertako kategoriak banatzea. azpi-banaketei es-
ker, hizkuntzari, geografiari edo formatuari loturiko alderdiak 
erantsi ahal zaizkie klase askori; horrela, sailkapena zehatza-
goa da. Nolanahi ere, sistema oro har ez da oso egokia jakin-
tza-eremu berriak gehitu nahi bazaizkio. 

8.3.2 kongreSuko liburutegiaren Sailkapena

aEBko Kongresuko liburutegia da, gaur egun, munduko libu-
rutegirik handiena, baina hasiera txarra izan zuen. 1800. urtean 
ireki zuten, eta, handik gutxira, 1814an, 1812ko gerraren ondo-
rioz, tropa britainiarrek aEBko Kapitolioa erre zuten: eraikin 
horretan zegoen, hain zuzen, liburutegia, eta bildumako 3.000 
liburuak erre ziren. Urtebete beranduago abiatu zuten berriro 
egitasmoa, Kongresuak thomas Jefferson presidente ohiaren 
liburutegia erostearekin bat, britainiarrek erretako liburu-bil-
duma halako bi baitzen. Jefferson pertsona intelektuala zen 
oso, eta liburutegi originaleko bilduma historiari eta zuzenbi-
deari hertsiki lotua egonagatik, presidente ohiaren bildumak 
agerian jartzen zuen «interesa zuela askotariko gaietan: filo-
sofia, historia, geografia, zientzia, literatura, bai eta hitzarmen 
politiko zein legalak ere». 

Kongresuaren liburutegia, bada, Jeffersonen bilduma eta 
sailkapen pertsonalaren inguruan berrabiatu zen, eta ondorio 
interesgarri bat ekarri zuen horrek. 1897an sortu zen, formal-
ki, Kongresuko liburutegiko Sailkapena (lCC), Herbert Put-
nam-en eskutik; garai horretan, ordea, Putnamen xedea ez 
zen munduko jakintza antolatzeko modu bat aurkitzea, ezpa-
da Kongresuko liburutegiko bilduman zeuden itemak antola-
tzeko eta aurkitzeko modu praktiko bat eskaintzea. Nolanahi 
ere, Putnamek konpromiso tinkoa zuen arren berme literarioa-
rekiko, Jeffersonen bilduma hain zabala izanik, lCCk anbizio 
intelektual handiagoa izan zuen, osterantzean izan zezakeena 
baino, eta, seguru asko, horregatixe erabiltzen dute unibertsi-
tate-liburutegi gehienetan. 



510 Sailkapena: Kategoriei balibideak esleitzea

lCC sailkapenak 21 kategoria nagusi ditu, letren bidez identifi-
katzen direnak, eta ez zenbakien bidez, DDCn bezala (ikus 8.3 
marrazkia: Kongresuko Liburutegiko Sailkapenari dagozkion 
kategoria nagusiak). Kategoria nagusi bakoitza, berriz, 10-20 
azpi-klasetan banatzen da, eta horiek ere hainbat aldiz ba-
natzen dira. lCC sailkapena eta horren informazio osagarria 
argitaratua dago, 41 liburukitan. 

8.3 marrazkia: kongresuko liburutegiko  
Sailkapenari dagozkion kategoria nagusiak

a –  laN OROKORRaK
B –  FIlOSOFIa, PSIKOlOGIa, ERlIJIOa
C –  HIStORIaREN ZIENtZIa OSaGaRRIaK (OROKORRa)
D –  MUNDUKO HIStORIa (aEBEKO HIStORIa IZaN EZIK)
E –  HIStORIa: aEB
F –  HIStORIa: aEB
G –  GEOGRaFIa, aNtROPOlOGIa, aISIa
H –  GIZaRtE ZIENtZIaK
I –  ZIENtZIa POlIYIKOaK
K –  ZUZENBIDEa 
l –  HEZKUNtZa
M –  MUSIKa
N –  aRtE EDERRaK
P –  HIZKUNtZa Eta lItERatURa
Q –  ZIENtZIa
R –  MEDIKUNtZa
S –  NEKaZaRItZa
t – tEKNOlOGIa
U –  ZIENtZIa MIlItaRRa
V –  ItSaS aRMaDaREN ZIENtZIa
Z –  BIBlIOGRaFIa. BIBlIOtEKONOMIa 

Begien bistako joerak daude hala lCC nola DDC sailkapene-
tan; lehenengoan, ordea, zertxobait sotilagoak dira. aEBko 
liburutegiak bere historiari erreparatzen dio bereziki. «Itsas 
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armadaren zientzia» puskaz garrantzitsuagoa zen 1800eko 
hamarkadan: garai horretan eman zioten kategoria bereizi 
bat, «Zientzia militarra»ri zegozkion baliabideetatik aparte 
(azken horren barruan, «Zalditeria»ri eskainitako azpi-klase 
bat zegoen). 

lCC oso enumeratiboa da, eta egitura horrek, esklusibotasun
-printzipioarekin batera, distortsioa sortzen du denborarekin; 
are, batzuetan sailkapena bihurrikatu beharra dago dizipli-
na berriak txertatu nahi badira. adibidez, gaur egun arraroa 
eman dezake informatikak, halako diziplina zabala eta inpor-
tantea izanik, bigarren mailako kategoriarik ez edukitzea Q 
kategoriaren azpian («Zientzia»), baina informatika, hastape-
nean, matematika sailetan irakasten zenez, lCC sailkapeneko 
Qa76 azpiklasea dagokio, matematikari dagokion klasearen 
barruan (Qa). 

8.3.3 biSaC Sailkapena 

liburugintzako Estandarren aholkularitza Batzordearen sail-
kapenak (BISaC), ostera, guztiz bestelako modu batean hel-
tzen dio sailkapen bibliografikoari. liburugintzaren Ikerketa 
taldeak (BISG) garatzen du sailkapen hori: irabazi-asmorik 
gabeko elkarte horrek «estandarrak eta praktikak onak gara-
tzen, mantentzen eta sustatzen ditu, liburugintzaren negozioa 
efizienteagoa izan dadin». BISaC sailkapen-sistema erabiltzen 
dute Ipar amerikako industria editorialeko negozio nagusieta-
ko batzuek, hala nola amazon, Baker & taylor, Barnes & No-
ble, Bookscan, Booksense, Bowker, Indigo, Ingram eta argita-
ratzaile nagusi gehienek. 

argitaratzaileek, BISaC sailkapenaren bitartez, liburu-saltzai-
leei iradokitzen diete nola sailkatu behar lituzketen liburuak 
liburu-denda fisikoetan zein online dendetan. Merkataritzari 
eta bezeroei erreparatzen dienez, BISaC sailkapenak erabilera 
bermearen printzipioari jarraitzen dio, eta kategorietan bada-
go joera bat: hizkera arrunta eta kultura popularra erabiltzea. 
BISaC sailkapeneko kategoria nagusietako batzuk, hala nola 
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Zuzenbidea, Medikuntza, Musika eta Filosofia, lCC sailkape-
nean ere agertzen dira, baina beste batzuk ez, adibidez: Komi-
kiak eta Nobela Grafikoak, Sukaldaritza, Etxeko animaliak eta 
Egiazko krimenak. 

BISaC eta lCC sailkapenen artean dauden aldeak aise ulertze-
ko modukoak dira: izan ere, xede zeharo desberdinak dituzte bi 
sailkapenek, eta, orokorrean, ez da harremanik izaten bien ar-
tean. Hori aldatu egin zen, ordea, 2004an, Googlek bere egitas-
mo handinahiari ekin zionean: munduko liburu gehienak digita-
lizatzea (Ikus taula gehigarria: Zer da liburutegi bat?). Googlek, 
hasiera batean, BISaC sailkapenaren arabera antolatu zituen 
liburuak, ezen ez lCC sistemaren arabera, eta horrek liburute-
gien arloko eta akademiako jende asko haserrearazi zuen. 

Gainera, liburutegi publiko berri batzuek BISaC sailkapena 
lehenetsi dute DDCren gainetik, iruditzen zaielako erabiltzai-
leak erosoago sentitzen direla horrela. liburuzain batzuen iri-
tziz, online katalogoek web bilatzaileen antza izan behar lu-
kete; ondorioz, aukera ona dirudi sailkapen ez hain xehe bat, 
kategoria-termino ezagunagoak dituena, erabiltzea. 

8.4 alderdien araberako Sailkapena 

Hainbat aldiz esan dugun moduan, enumerazio-sailkapen her-
tsiek mugatu egiten dute baliabideak kategoriei esleitzeko 
manera eta sailkapenak denboran izan dezakeen garapena. 
Alderdien araberako sailkapenek, berriz, alternatiba bat es-
kaintzen dute, muga horietako batzuk gainditze aldera. alder-
dien araberako sailkapen-sistemetan, hainbat alderdiri dagoz-
kion ezaugarrien bidez deskribatzen dira baliabideak; nolanahi 
ere, baliabide bila dabilen pertsona batek ez ditu aintzat hartu 
behar propietate guztiak (eta, ondorioz, alderdi guztiak ere 
ez), eta ez die erreparatu behar ordena finko batean: enume-
razio-sailkapen hierarkikoetan, ordea, halaxe egin behar da. 
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alderdien araberako sailkapenak bereziki erabilgarriak dira 
erabiltzaileen web interfazeak antolatzeko online erosketetan 
edo museo-bilduma handi eta heterogeneoen bilaketetan. al-
derdiei edozein ordenatan erreparatzeko eta axola ez zaizki-
zunak bazterrean uzteko prozesuak berekin dakar antolake-
ta-egitura dinamiko bat, zeinaren bidez hautaketa malgua eta 
efizientea baita aldi berean. Sistemaren abantailak zein diren 
erakusteko, 7.3.3 atalean aipatu dugun arlo batera joko dugu. 

Saltoki handi batean era askotako alkandorak eskaintzen badi-
ra –hainbat estilo, kolore, neurri, marka eta preziokoak–, balite-
ke bezeroek bilaketak egin nahi izatea alderdi horiei dagozkien 
ezaugarrien arabera, edozein ordenatan. Edonola ere, denda 
fisiko batean ezin da halakorik egin, alkandora nahitaez antola-
tu behar baitira dendako kokapen fisiko zehatzetan: alkandora 
dotoreak alde batean, lanekoak beste batean, eta abar. 

Demagun denda honetako lau alkandora-mota daudela: doto-
reak, lanekoak, parrandara joatekoak eta kiroletako lastikoak. 
alkandora dotoreak, koloreari dagokionez, zuriak edo urdinak 
izan daitezke; lanekoak, berriz, zuriak edo marroiak, eta pa-
rrandara joatekoak zein kiroletakoak, azkenik, zuriak, urdinak, 
marroiak edo gorriak. alkandora zuri dotoreak bi neurritakoak 
izan daitezke: handiak edo ertainak. 

Eman dezagun alkandora zuri dotore bat nahi duzula, han-
dia. Bi modu baliokidetan pentsa dezakegu alkandora horre-
taz: «alkandora zuri dotore handiak» kategoriako kide bat izan 
daiteke, edo, bestela, «dotorea», «zuria» eta «handia» balioak 
dituen alkandora bat, estiloa, kolorea eta neurria alderdiei da-
gokienez, hurrenez hurren. Denda fisikoan, alkandorak modu 
jakin batean antolatzen dira; hori dela-eta, kategorien egitura 
hierarkiko bati jarraitu behar diogu gure bilaketan. lehenik, al-
kandora dotoreen sailera joan behar dugu, zuriak aurkitu, eta, 
azkenik, handi bat bilatu. Prozesu hori bat dator 8.4 marraz-
kian erakusten dugun hierarkiarekin (Enumerazio-sailkapena; 
lehenik estiloaren alderdia eta segidan kolorearen alderdia). 
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Ez da oso probablea, baina gerta liteke alkandorak kolorearen 
arabera antolatzea denda batean. Horrenbestez, «alkandora 
zuri dotore handi» baten bila ari garelarik, koloreari errepara-
tzen badiogu lehenik, eta kontuan hartuta lau koloretako alkan-
dorak daudela, lau kolore-kategoriaren artean aukeratu behar 
dugu. alkandora zuriak hautatu ostean, ez dago laneko alkan-
dorei dagokien kategoriarik, ez baitago laneko alkandora zuri-
rik. Beraz, alkandora dotoreak aukeratuko ditugu, eta, azkenik, 
handietako bat (Ikus 8.5 marrazkia: Enumerazio-sailkapena; 
lehenik kolorearen alderdia eta segidan estiloaren alderdia). 

8.4 marrazkia: enumerazio-sailkapena; lehenik  
estiloaren alderdia eta segidan kolorearen alderdia

ENUMERaZIO-SaIlKaPENa, alDERDIEN aRaBERa

lanekoak parrandarako kiroletako 
elastikoa

kolorearen 
alderdia

neurriaren 
alderdia

eStiloaren 
alderdia

urdiña

dotoreak

zuria

Handia ertaina

alkandorak

Enumerazio-sailkapenari dagozkion sistemetan, alderdien 
ordenak zehazten du zein izango den sailkapenaren hierarkia. 
Adibidez, denda batean, alkandora sailkatzeko garaian, lehenik 
estiloaren alderdia erabiliko dute, ondoren kolorearena, eta, 
azkenik, neurriaren alderdia. Antolaketa horren ondorioz, 
alkandora dotoreen bi mordo sortuko dira, urdina bata eta zuria 
bestea, eta mordoetako bakoitzean neurri handiko eta ertaineko 
piezak egongo dira.
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Saltokiko adibideak erakusten duenez, antolaketa fisikoetan, 
propietate-alderdi batek gidatzen du baliabideen kokapena; 
gainerako alderdi guztiak, berriz, antolaketa-ezaugarri nagu-
siaren mendekoak dira. Enumerazio-sailkapen hierarkikoetan, 
horrenbestez, antolaketa-alderdi nagusiak zehazten du zein 
izango den sarbide-modu nagusia. alkandorak antolatzeko 
orduan, lehenik estiloa eta ondoren kolorea hartuko da ain-
tzat, edo lehenik kolorea eta ondoren estiloa; ondorioz, bila-
keta-estrategia zurrun bat gauzatzen da (estiloa lehenik edo 
kolorea lehenik). 

8.5 marrazkia: enumerazio-sailkapena; lehenik  
kolorearen alderdia eta segidan estiloaren alderdia

neurriaren 
alderdia

Handia ertaina

marroia gorria

ENUMERaZIO-SaIlKaPENa, alDERDIEN aRaBERa

eStiloaren 
alderdia

kolorearen 
alderdia

alkandorak

parrandarako kiroletako 
elastikoadotoreak

urdiña zuria

Alkandora-alderdi berdinak beste modu batean ordenatuz gero, 
sailkapen-hierarkia aldatuko da. Lehenik eta behin, kolorearen 
alderdiari erreparatzen badiogu, ondoren estiloari eta azkenik 
neurriari, zera edukiko genuke: alkandora zurien bi multzo, 
batzuk dotoreak eta besteak kiroletako elastikoak, eta multzo 
horietako bakoitzean neurri handiko eta ertaineko alkandorak.
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Baliabideak egoki esleitzeko premiazkoak diren propietate 
guztien zerrenda egin dezakegu, baina kategoriak sortzeko 
garaian (alderdi ezberdinetako propietateen uztarketa), pre-
miaren arabera egiten dugu, propietateen uztarketa jakin bat 
biltzen duten baliabideak antolatze aldera. 

alderdien araberako sailkapenaren malgutasunaren beste 
ezaugarri gehigarri bat da honakoa: posible da baliabide-des-
kribapen batean alderdi bat ez aipatzea, baldin eta ez bada 
beharrezkoa edo aproposa. adibidez, parrandako alkandorak 
hainbat koloretakoak izaten dira sarritan, eta irudi exotikoak 
izaten dituzte; horregatik, zer koloretakoak diren zehaztea ez 
da erabilgarria. Era berean, kiroleko elastiko batzuk oso zaba-
lak izan daitezke, eta, ondorioz, ez dago horien tamaina des-
kribatu beharrik; kolorea, ordea, garrantzitsua da, talde jakin 
bati lotuta egon ohi baita. 8.6 marrazkian (Alderdien araberako 
sailkapena) ikus dezakegu nola sailkatu daitezkeen bi baliabide
-mota horiek alkandoren alderdien araberako sailkapena erabi-
liz. 1. baliabidea parrandarako alkandora ertain bat da; 2. balia-
bidea, berriz, kiroletako elastiko bat, urdina, neurriari buruzko 
informaziorik gabea. 

Gisa horretako sailkapen bat ikus dezakezue 8.6 marrazkian 
(Alderdien araberako sailkapena), zeinean ez baita aldez aurre-
tik zehaztu behar zer modutan uztartuko eta ordenatuko diren 
alderdiak; zentzu horretan, ez da 8.4 (Enumerazio-sailkapena; 
lehenik estiloaren alderdia eta segidan kolorearen alderdia) eta 
8.5 (Enumerazio-sailkapena; lehenik kolorearen alderdia eta 
segidan estiloaren alderdia) marrazkietako sailkapenak beza-
lakoa. Kontrara, demagun alkandora-denda batean zaudela 
non zeuk erabakitzen baituzu, erosketak egiten hasten zare-
nean, zer alderdi axola zaizkizun gehien («erakutsi parranda-
ko alkandora ertain guztiak», edo «erakutsi kiroletako elastiko 
urdinak»); ez duzu zertan bat egin dendak aldez aurretik as-
maturiko enumerazio-sailkapenarekin, edozein izanda ere. an-
tolaketa-sistema digitaletan, alderdien araberako sailkapenak 
sarbide oso malgua ahalbidetzen du, izan ere, alderdi desber-
dinak lehenesteak modu dinamikoan berrantolatu baitezake 
bildumaren aurkezpena.
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8.4.1  alderdien araberako Sailkapenaren 
oinarriak 

Bibliotekonomiako eta informazioaren zientziako testuetan, 
alderdien araberako sailkapenaren ideia S. R. Ranganathan-i 
zor zaiola esan ohi da: matematikari hindu bat zen, liburuzain 
gisa lan egiten zuena. Ranganathanek grina ia mistiko bat zeu-
kan, unibertsoko gauza guztiak sailkapen- eta notazio-siste-
ma bakar batean sailkatzeko, bere dharma zela uste baitzuen 
(alegia, bere «funtsezko betekizuna» edo «patua»). Dewey 
sistemak baditu bere mugak: lehenik itemaren funtsa identi-
fikatu behar da, eta, ondoren, dena delako funtsaren arabera, 
item hori kategoria bati esleitu; Ranganathanek, ordea, sines-
ten zuen ezen baliabide bibliografiko guztiak alderdi-multzo 
abstraktuago baten inguruan antolatu zitezkeela. 

marroia gorria

kiroletako elastikoa

Alderdien araberako sailkapen puru batean, baliabide 
bakoitzak ez ditu alderdi guzti-guztiak bildu behar, eta, 
alderdien ordenari dagokionez, ez zaio aurrez ezarritako 
ordena bati jarraitu behar.

8.6 marrazkia: alderdien araberako sailkapena

SaIlKaPEN FaKtOREa

kolorea

neurria

eStiloa

urdiña zuria

Handia ertaina

doktorea parrandarako

Handia

ertaina1. Baliabidea parrandarako

kiroletako elastikoa2. Baliabidea

alkandorak
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1933. urtean, Ranganathanek proposatu zuen bost alderdi 
aplikatu behar zitzaizkiola jakintza guztiari: 

IZAERA 

Gauza-mota. 

MATERIA

Gauza osatzen duen materiala. 

ENERGIA

Gauzaren ekintza edo jarduera. 

ESPAZIoA

Gauza non gertatzen den. 

DENBoRA

Gauza noiz gertatzen den. 

Sailkapen-sistema horri bi puntuen sailkapena deitzen zaio 
(edo PMESt), baliabide-identifikatzaileen notazioan bi puntu 
erabiltzen baitira alderdi bakoitzeko balioak banatzeko. Ba-
lio horien sorburua kategorien eta azpi-kategorien taulak dira; 
horregatik, zenbakiak oso trinkoak izaten dira. Bi puntuen sail-
kapena Indiako liburutegietan erabiltzen da batik bat. 

Baiki, Ranganathanek inplementatu zuen alderdien arabera-
ko lehen sailkapena; baina liburuzainak ez diren pertsonek, 
orokorrean, alderdien araberako sailkapenaren ideia Nicolas 
de Condorcet matematikari eta filosofo frantsesari zor zaio-
la uste dute. Ranganathanen garaia baino 140 urte lehenago, 
Condorcetek bazuen kezka bat: «Naturaren gainean interpre-
tazio jakin bat ezartzen duten sailkapen-sistemak… oztopo 
jasanezin bat zirela… aurrerakuntza zientifikoari zegokionez». 
Condorcetek, horrenbestez, sailkapen-eskema malgu bat pro-
posatu zuen, «gaien kopuru handi bat antolatzeko sistema ba-
kar batean, halako moduan non gaien arteko harremanak zu-
zen-zuzenean ulertuko baititugu, beren arteko konbinazioak 
berehala atzeman, eta konbinazio berriak aise sortu». 
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alderdien araberako sailkapena arlo estuetan erabiltzen da 
batez ere, eta arlo bakoitzak baditu bere alderdi espezifikoak. 
Zentzuzkoa da, zeren, nahiz eta posible den baliabideak bereiz-
tea sailkapen orokor baten arabera, notazio luzeak behar dira 
hori egiteko, eta askoz zailagoa da sailkapen orokor bati gau-
zak gehitzea, arlo jakin batentzat sorturiko sailkapenari gauza 
gehitzea baino. alkandorak deskribatu nahi bagenitu, PMESt 
sailkapenaren alderdiak erabil genitzake ziur aski, baina natu-
ralagoa ematen du estiloa, kolorea eta neurria aintzat hartzea. 

8.4.2  alderdien araberako Sailkapena, 
deSkribapenari dagokienean 

Elaine Svenoniusen esanetan, alderdiak zera dira: «diziplina 
bat kategoria homogeneotan edo kohesio semantikoa du-
ten kategoriatan banatu eta gero sortzen diren termino-mul-
tzoak». alderdi horien arteko harremanek, halaber, hiztegi 
kontrolatuak eratzen dituzte (ikus 4.1.2 atala), antolatzen ari 
diren baliabideak gobernatzeko. Hiztegi kontrolatuen bitar-
tez, deskribapen konplexuak baina egitura formalekoak sor 
ditzakegu; modu horretan, artean izendapen-terminorik ez 
duten gauzak deskribatu ahal ditugu. 

Getty-ren arte eta arkitektura thesaurusa (aat) hiztegi kon-
trolatu sendo bat da, luze-zabal erabiltzen dena, eta bertan 
biltzen dira hainbat termino generiko, artefaktuak, objektuak, 
tokiak eta kontzeptuak deskribatzeko balio dutenak, «arteari, 
arkitekturari eta kultura materialari» dagokionean. 

att thesaurusak alderdien araberako egitura hierarkiko bat 
du. aatren alderdiak «kontzeptualki antolatuta daude eske-
ma batean, zeina kontzeptu abstraktuetatik abiatzen baita, ar-
tefaktu fisiko eta zehatzera iritsi arte»: 

LoTURIKo KoNTZEPTUAK 

Kontzeptuak, teoria filosofikoa eta kritikoa, eta fenomenoak, 
hala nola «maitasuna» edo «nihilismoa». 
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EZAUGARRI fISIKoAK 

Neurtu eta hauteman daitezkeen ezaugarri materialak, hala 
nola «garaiera» eta «malgutasuna». 

ESTILoAK ETA GARAIAK 

Garai artistiko eta arkitektonikoak, eta estilo jakin bateko tal-
deak, hala nola «Errenazimentua» eta «Dada». 

AGENTEAK 

Funtsean, nolabaiteko identifikazio bat sentitzen duten era as-
kotako taldeak eta antolakundeak, zeinek ezaugarri fisikoak, 
adimena, ezaugarri sozioekonomikoak edo politikoak hartzen 
baitituzte aintzat: adibidez, «harginak» edo «sozialistak». 

JARDUERAK 

Ekintzak, prozesuak eta gertaerak, hala nola «gorputz margo-
laritza» eta «marrazketa». alderdi honetan bildutakoak ez dira 
«Objektuak» alderdikoak bezalakoxeak; baliteke beste alder-
di horretan ere agertzea «gorputz margolaritza», baina lanari 
berari erreferentzia egingo dio, ezen ez sormen-prozesuari. 

MATERIALAK 

lana bera zer substantziarekin egiten den aztertzen du, hala 
nola «metala» edo «lixiba». «Materialak» eta «Ezaugarri fi-
sikoak» ez dira gauza berdina: bigarrena abstraktuagoa da 
lehenengoa baino. 

oBJEKTUAK 

Hau da alderdirik handiena, eta lanak berak biltzen ditu, izan 
«hondarrezko gazteluak» zein «serigrafiak». 

alderdi bakoitzaren barruan, hierarkia-egitura zorrotz bat 
dago, termino orokorretik hasi eta kasu guztiz zehatzetara 
doana. 
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8.7 marrazkia:  
«txarola», arte eta arkitektura thesaurusean

poSizio Hierarkikoa 

	 Materialen alderdia 

	 … Materialak (Hierarkiaren izena) (G)

	 …… Materialak (materia) (G)

	 …………<materialak jatorriaren arabera> (G)

	 ……………..<material biologikoa> (G)

	 …………………animalia-materiala (G)

	 …………………….<animalia-material prozesatua> (G)

	 …………………………larrua (G)

	 …………………………….<larru prozesatua> (G)

	 ……………………………………txarola (G)

Arte eta Arkitektura Thesaurusak alderdien araberako 
hierarkia-egitura bat dauka.

8.7 marrazkiak erakusten du ezen kasu zehatz bat hainbat di-
mentsioren arabera deskribatu daitekeela, itema antolatze-
ko eta informazioa eskuratzeko hari buruz. Gainera, katalo-
gatzaileek eta indexatzaileek hiztegi kontrolatu estandarrak 
erabiltzen dituztenez, erabiltzaileek errazago uler ditzakete, 
eta gauzen antolamendua moldatu, gauzak aurkitzeko helbu-
ruarekin. 
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8.4.3 alderdien Sailkapen poSible bat 

lau alderdi-mota nagusi daude: 

ENUMERAZIo-ALDERDIAK 

Halako alderdien balioak elkarren baztertzaileak dira. lehen 
aipatu dugun adibideari helduta, online alkandora-dendan, 
enumerazio-alderdi bat da «Estiloa», eta honako balio hauek 
dauzka: «dotorea», «lanekoa», «parrandarako» eta «kiroletako 
elastikoak». 

ALDERDI BooLEARRAK

Bi balioren artean, bat hartzen dute: bai (egia) edo ez (gezu-
rra), dimentsio edo propietateren bati dagokionez. Kirol-arro-
pa saltzen duen webgunea batean, «Iragazgaitza» ezaugarria 
boolear alderdi bat izan liteke: arropa bat iragazgaitza izango 
da edo ez da iragazgaitza izango, ez dago beste aukerarik. 

ALDERDI HIERARKIKoAK 

Inklusio logikoaren bidez antolatzen dira baliabideak (ikus 
6.3.1.1 atala). Williams-Sonoma dendaren webgunean, hauek 
dira alderdi nagusiak: «Sukaldeko tresnak», «Sukaldariaren 
erremintak» eta «Mahai-tresnak». Wine.com webgunean, be-
rriz, «lurraldea» deritzon alderdian honako balio hauek bil-
tzen dira: «aEB», «Mundu zaharra» eta «Mundu berria»; horie-
tako bakoitzak banaketa geografiko gehiago biltzen ditu. Ikus, 
halaber, alderdi taxonomikoak. 

ESPEKTRo-ALDERDIAK 

Zenbaki-balioen sorta bat hartzen dute, minimo eta maximo 
zehatz batekin. Espektro-alderdi ohikoak dira prezioa eta data 
antolatzeko garaian. Sarritan, sorta horiek elkarren baztertzai-
le gisa diseinatzen dira. Hona hemen prezioari dagozkion al-
derdi-balioen balizko adibide batzuk: «0-49 $», «50-99 $» eta 
«100-149 $». 
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8.4.4  alderdien araberako Sailkapen-SiStema bat 
diSeinatzea 

alderdien araberako sailkapen bat diseinatu nahi bada, modu 
sistematikoan eta printzipio batzuei jarraituz jardun behar da. 
Hainbat zentzutan, halako sailkapenak diseinatzeko prozesua 
eta horri dagozkion auziak bat datoz baliabideak deskribatze-
ko prozesuarekin, eta 5.3 atalean –Baliabideak deskribatzeko 
prozesua– aipatu ditugun gomendio asko erabilgarriak suer-
tatuko zaizkigu hemen ere. 

8.4.4.1  alderdien araberako Sailkapenaren 
diSeinu-prozeSua

alderdien araberako sailkapen-sistema bat diseinatzeari da-
gokionez, bost urratseko prozesu bat proposatzen dugu: 

1.  Zehaztu itzazu sailkapenaren xedeak (Ikus 5.3.2 atala: 
xedeak zehaztea eta 8.2.1: Sailkapenek xederen bat dute 
beti), bai eta antolatu beharreko kontzeptu- edo baliabide
-bilduma ere. 

2.  Zehaztu alderdi bakoitzaren mota logikoa (ikus 8.4.3 ata-
la: Alderdien sailkapen posible bat), eta balizko balioak. 
Zehaztu alderdi bakoitzeko balioen ordena, erabiltzaileei 
zentzuzkoa suertatzeko eran; ordena erabilgarriak hone-
lakoak dira: alfabetikoak, kronologikoak, prozedurari da-
gozkionak, tamaina, ospetsuenetik ospe gutxien duenera, 
errazetik konplexura eta geografikoa edo topologikoa. 

3. aztertu eta deskribatu ezazu baliabide-kasuen lagin esan-
guratsu bat, alderdi gisa erabil daitezkeen propietateak 
edo dimentsioak identifikatze aldera (Ikus 5.3.3 atala: 
Ezaugarriak identifikatzea). 

4.  azter ezazu zer harreman dagoen alderdien artean, eta, 
beharrezkoa bada, azpi-alderdiak sortu. Zehaztu nola uz-
tartuko diren alderdiak, sailkapenak sortzeko. 
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5.  Probak egin, ea nola egokitzen diren kasu berriak sailkape-
nean, eta, berrikusi itzazu alderdiak, alderdien balioak eta 
alderdien gramatika, beharrezkoa den bezainbatean. 

8.4.4.2 diSeinuaren printzipioak eta pragmatika 

Hona hemen alderdiak eta alderdi-balioak hautatzeko zein di-
seinatzeko aholku zehatzago batzuk: 

oRToGoNALTASUNA 

alderdiek dimentsio independenteak izan behar lukete, beraz, ba-
liabide batek dimentsio guztietako balioak izan ditzake, eta, aldi 
berean, dimentsio bakoitzeko balio bakar bat. Sukaldaritza-tres-
nen online denda batean, alderdi bat «Produktua» izango da, eta, 
beste bat, berriz, «Marka». Item jakin bat «Eltze» gisa sailkatuko 
da «Produktua» alderdian, eta «Marka» alderdian, berriz, «Calpha-
lon» gisa. Beste eltze batzuk beste marka batzuetakoak izango 
dira, eta Calphalon markako beste produktu batzuk ez dira el-
tzeak izango, Produktua eta Marka alderdi ortogonalak direlako. 

oREKA SEMANTIKoA 

Sailkapen-eremuaren baitan baliabideak elkarren artean be-
reizteko ezaugarri egokienak hautatu behar lirateke alderdi 
nagusi gisa. Balioek, era berean, helmen semantiko berdina 
eduki behar lukete, baliabideak azpi-kategorietan banatuta 
egon daitezen. «Sukaldeko tresnak» alderdiaren barruan, ba-
daude zenbait azpi-alderdi, hala nola «eltzeak» eta «parrilara-
ko azpilak»: bi horiek badute oreka semantikoa, sukalde-jar-
dueraren arabera sailkatuta daudelako. 

ESTALDURA 

Posible izan behar luke xede-eremuaren baitako kasu guzti
-guztiak sailkatzea alderdiko balioen bitartez. 

ESKALAGARRITASUNA 

Kasuen sortari gehikuntzak egiten bazaizkio ere, alderdiaren 
balioek tokia egin behar diete. Esaterako, konponbide erraz 
bat da «Bestelakoak» balio bat gehitzea: horren bidez, alder-
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diak malgutasunez hartuko ditu kasu berriak; alabaina, ez da 
komeni kasu berri guztiei balio horixe esleitzea. 

oBJEKTIBoTASUNA 

Nahiz eta sailkapen orok daukan joera esplizitu edo inplizituren 
bat (ikus 8.2.3 atala: Sailkapenak partzialak dira), alderdiek eta al-
derdi-balioek ahalik zehatzenak izan behar lukete, ahalik anbiguo-
tasun txikienarekin, kasuen sailkapen fidagarria ahalbidetzeko. 

NoRMATIBoTASUNA 

alderdien araberako sailkapen bat ahalik eta jende gehienak 
erabiltzeko modukoa izan dadin, alderdiei edo alderdi-balioei 
dagozkien terminoak ez lirateke idiosinkratikoak izan behar, 
ez eta metaforikoak ere, eta aise interpretatzeko modukoak 
izan behar lukete, aurretiazko jakintzarik izan ez arren. 

8.6 atalean ikusiko dugun eran –Sailkapen konputazionala–, ba-
tzuetan ordenagailuek egiten dituzte sailkapenak, eta ez pertso-
nek. Ordenagailu-algoritmoak gai dira baliabide-ezaugarri eta 
-deskribapenak aztertzeko eta zera identifikatzeko: zer dimen-
tsiotan diren desberdinak baliabideak eta zeintzuk diren des-
kribapen-termino ohikoenak; bi faktore horiek erabilgarriak dira 
alderdien araberako sailkapen-sistema bat diseinatzeko. Ondo-
ren, baliabideak nor bere kategorian sailka daitezke, gizakien 
esku-hartze zuzenarekin edo algoritmoari egoki sailkaturiko ka-
suen adibideak ematen dizkion gizaki baten laguntzarekin. 

8.5 Jarduera-egituraren 

araberako Sailkapena 

Sailkapen-sistema instituzionalek, maiz, hierarkia eta taxono-
mia zorrotzak izaten dituzte, zeren halako sistemen erabiltzai-
leek era askotako xedeak izaten baitituzte; halatan, testuin-
gururik gabeko antolaketak edo antolaketa semantikoak dira 
aproposenak. Nolanahi ere, arlo murriztu bati gagozkionean, 
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erabilera-modu gutxiago izan ditzakeena, askoz eraginkorra-
goa izan daiteke, baliabideak antolatzeko garaian, horiek ahal-
bidetzen dituzten zereginak edo jarduerak hartzea aintzat. 
Zereginetan edo jardueretan oinarrituriko sailkapen-sistemak 
izendatze aldera, taskonomy1 terminoa asmatu zuten Janet 
Dougherty eta Charles Keller antropologoek: ikerketa etno-
grafiko bat egin zuten, hain zuzen ere, errementariek beren 
tresnak antolatzen zituzten moduari buruz. Bada, errementa-
riek ez zituzten beren tresnak gordetzen horien arteko harre-
man semantikoak aintzat hartuz, hau da, Donald Norman-ek 
«burdindegiko antolaketa» izendatu zuen maneran; aitzitik, 
erabilera-tokiaren arabera antolatzen zituzten: «sutarako tres-
nak», «zanpatzeko tresnak», «zulatzeko makina hidraulikoaren 
apaleko tresnak» eta abar. 

antolaketa-sistema pertsonalak halakoak izaten dira sarri. 
Esate baterako, zer egiten duzu plateren bat prestatu nahi du-
zunean errezeta bati jarraituz? lehenik osagai guztiak hartzen 
dituzu bilduta dauden tokitik, eta multzotan sailkatzen dituzu, 
jardueraren arabera, prestaketa-eremuan? 

Sukaldariek modu horretan aztertzen badute jardueren eta 
tresnen arteko harremana, errazago ikusiko dute zein den su-
kaldeko tresnak antolatzeko modurik onena. adibidez, moz-
teko balio duten itemek elkarren ondoan egon behar dute 
prestaketa-eremuan: sukaldariak aizto baten beharra badu, 
eta sukaldeko beste puntara joan behar badu horren bila –oi-
lasko-saldaren ondoan gordeta dagoelako adibidez–, mugitu 
beharrak kalte egingo dio sukaldariaren lan-erritmoari. askoz 
zentzu gehiago luke mozketarako balio duten item guztiak 
eremu bakar batean gordetzeak.  

1 Zeregina (task) eta taxonomia (taxonomy) uztartzen dituen neologismoa. 
Euskaraz ez duenez funtzionatzen, zeregin-taxonomia gisa itzuliko dugu 
aurrerantzean (Itzultzailearen oharra).
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Sukalde profesional bateko tresnen berariazko antolaketak 8.1 
koadroaren antza izango luke: 

8.1 koadroa: Sukaldari baten zeregin-taxonomia 

prestaketa labea Sua

Hegaztiak 
zatitzeko aiztoa

laberako 
eskularruak

lapikoak 
eta zartagiak

azala kentzekoa aluminio-papera Egurrezko koilarak 

labana labe-papera Woka

Mozteko taula laberako azpila

geratu eta pentsatu:  
bulegoko zeregin-taxonomia 

Nolakoa da zure bulegoa? Baliteke espazio hibrido in-
teresgarri bat izatea: seguru asko, sistema hierarkiko 
batean sailkatzeko moduko dokumentuak dauzkazu 
bertan, baina lanerako eremu bat ere badenez, egokia 
izango litzateke zeregin-taxonomia bat ezartzea. Bi au-
kera horien artean, zeinen antz gehiago du? Nola kon-
pontzen dituzu hierarkiaren eta zeregin-taxonomiaren 
arteko gatazkak?  

8.6 Sailkapen konputazionala 

Sailkapen konputazionalarekin loturiko arazo mordoxka bat 
testuari dagozkio, eta ez da harritzekoa, izan ere, testuak oso 
garrantzitsuak baitira, nonahi baitaude eta oso erraza baita 
testuak ordenagailu bidez prozesatzea. arazoetako batzuk 
sinpleak dira: adibidez, testu bat zer hizkuntzatan idatzita da-
goen identifikatzea; hori argitzeko, bi edo hiru karaktereko 
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sokak hartzen dira aintzat, eta horiek testuan agertzeko pro-
babilitatea alderatzen da beste hizkuntza batzuetako soke-
kin. Esaterako, euskaraz, soka probableenak hauek dira: «eta», 
«bat», «da», «zer»… aitzitik, soka probableenak «the», «and», 
«to» edo «of» baldin badira, testua ingelesez egongo da, eta 
«de», «que», «en» edo «el» badira, berriz, gaztelaniaz. 

Ostera, ezaugarri gehiago behar baldin badira sailkatu beha-
rreko kasu bakoitza deskribatzeko, eta ezaugarriak ez baldin 
badira aurreikusteko hain errazak, arazo zailxeagoak azalera-
tuko dira. Dokumentu baten autore anonimoa zein den argitu 
nahi bada, autore zehatz batek idatzi dituela jakina den beste 
dokumentu batzuk aztertu daitezke, zenbait ezaugarri iden-
tifikatu –hitzen maiztasuna, esaldiaren egitura eta perpausen 
luzera–, eta, hala, «idatz-marka» bat sortuko da, idazle hori 
identifikatzeko balio duena, hatz-markak bezalaxe. 2013an, 
halako analisi-mota bat erabili zuten zera zehazteko: J.K Row-
ling-ek, Harry Potter sagaren idazleak, nobela beltz bat ida-
tzi zuela, The Cuckoo’s Calling izenekoa, eta Robert Galbraith 
ezizenarekin sinatu. 

testuen sailkapenari dagokion beste erronka bat da iritziaren 
analisia, hau da, testu batean iritzi positiboa edo negatiboa 
ematen den kasuan kasuko gaiaren harira. Ikerketa akademi-
ko eta komertzial asko egin dira twitterreko txioen, Faceboo-
keko sarreren, bezeroen arretarako aplikazioetara bidalitako 
mezuen eta antzeko kontuen iritzia ulertu asmoz. Iritziaren 
analisia gauza zaila da, izan ere, halako mezuak laburrak iza-
ten dira sarri, eta ez dago aztertu daitekeen material askorik; 
gainera, sarkasmoa, argota, klixeak eta arau kulturalak direla 
medio, edukia iluntzen da, eta zailagoa da sailkapena egitea. 

Sailkatzaile bat prestatu nahi badugu eta, horretarako, ikas-
kuntza ikuskatua erabiltzen badugu, funtsezkoa da zera 
egiaztatzea: prestakuntzarako hautaturiko sorta egokia dela. 
Demagun sailkatzaile bat prestatzen ari garela, spam mezuak 
identifikatu ditzan, eta, horretarako, 2000. urteko mezuak 
erabiltzen ari garela; bada, urte horretako mezu elektronikoe-
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tan aipatzen diren gaiak, hitzak eta hizkera oso bestelakoak 
izango dira aurtengo mezu elektronikoekin alderatuta. Pres-
takuntza-datu eguneratuak erabiltzea oso garrantzitsua da 
twitterrek, Facebook, Youtubek eta enparauek baliatzen di-
tuzten sailkapen-algoritmoetan, halako sare sozialek garaian 
garaiko ospearen eta joeren bidez sailkatzen eta gomenda-
tzen baitute edukia. 

Sailkatzaile konputazionalen «ikaskuntza» modua ikaskuntza 
automatikoko algoritmoaren araberakoa izango da. 7.5 ata-
lean –Kategoriak inplementatzea– deskribatu genituen, la-
bur-labur, erabaki-zuhaitzak, Naif Bayes ikuspegia, bektoreen 
ikuspegia eta sare neuralak. 

geratu eta pentsatu: iritziaren analisia 

Batzuetan, eman dezake mugikorreko mezu bat lausen-
garia dela, baina, egiaz, ez da hala. Demagun United air-
lines hegazkin-konpainiaren bezero batek zera txiokatu 
duela: «lan bikaina, United. Oraingoan maleta bat baka-
rrik falta zait»; bezero hori pozik al dago? Mezu batzue-
tan, sarkasmoaren edo argotaren erabilerak zaildu egi-
ten du mezuan bildutako iritzia zein den argitzea: halako 
adibiderik otutzen zaizu? Nola idatziko zenuke produktu 
edo zerbitzu bati buruzko deskribapen negatibo, positi-
bo edo neutral bat, inongo anbiguotasunik gabea? Nola 
idatziko zenuke sailkatzeko zaila den deskribapen bat? 
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8.7 zortzigarren

kapituluko gakoak 

- Sailkapena zera da: berariazko kategoriei baliabideak eslei-
tzea modu sistematikoan; sarritan, kategoria instituzionalak 
izaten dira. 

 (Ikus 8.1 atala: Sarrera)

- Sailkapen-sistemak, oroz gain, baliabideen antolaketa logi-
korako zehaztapenak dira; izan ere, normalean, erreferentzia 
logikoak kokapen fisikoetan kokatzeko modu posible asko 
egoten baitira, sarri guztiz ausazkoak direnak. 

 (Ikus 8.1.3 atala: Sailkapena vs Antolaketa fisikoa)

- Sailkapenek egitura bat sortzen dute antolaketa-sistemaren 
barruan, eta egitura horri esker, sistemak ahalbidetu ditza-
keen elkarreraginen aniztasuna eta ahalmena handitzen da.

 (Ikus 8.2.1.2 atala: Sailkapenek elkarreraginak ahalbidetzen 
dituzte)

- Sailkapenak partzialak dira beti, sailkapenak egin dituzten 
pertsonen helburuek, esperientziek, lanbideak, ideologiak, 
balioek eta bestelako ezaugarri eta lehentasunek eragina 
izaten dutelako. 

 (Ikus 8.2.3 atala: Sailkapena partziala da) 

- Sistema teknikoetan, hiru joera-mota daude: aldez aurretiko 
joera, joera teknikoa eta joera sorra. 

 (Ikus 8.2.3 atala: Sailkapena partziala da) 
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- Sailkapen-eskema batean argiki zehazten badira baliabi-
deentzako izan daitezkeen kategoria posible guztiak, enu-
merazio-eskema esaten zaie.

 (Ikus 8.1.4 atala: Sailkapen-eskemak) 

- Kategoriak osatzeko garaian hainbat baliabide-ezaugarri 
aintzat hartzen direnean, hurrenkera jakin batean, ezaugarri 
bakoitzak beste maila bat sortuko du kategoria-sistemaren 
baitan, eta sailkapen-eskema hierarkikoa edo taxonomikoa 
izango da. 

 (Ikus 8.1.4 atala: Sailkapen-eskemak) 

- Sailkapena eta estandarizazioa ez dira gauza berdin-berdi-
nak, baina harreman estua dute. Sailkapen batzuk, denbora-
rekin, estandarrak bihurtzen dira, eta estandar batzuek sail-
kapen berriak zehazten dituzte.

 (Ikus 8.1.5 atala: Sailkapena eta estandarizazioa)

- Estandarrak zera dira: zehaztapen argitaratuak; arlo bateko 
interesdun nabarmenek garatzen eta mantentzen dituzte, 
adostasunez, prozesu zehatz eta garden bati jarraituz, eta, 
normalean, estandarren antolakunde itzal handikoen babes-
pean.

 (Ikus 8.1.5.3 atala: Zehaztapenak vs Estandarrak)

- Zenbait industriatan eta merkatutan, badira halako sare-e-
fektu nabarmen batzuk: produktu baten balioa ezartzeko 
orduan, eragin handia du harekin bateragarriak diren beste 
produktuen kopuruak; halako eremuetan –informazio- eta 
zerbitzu-ekonomia gehienak, besteak beste–, semantika es-
tandarra bereziki garrantzitsua da.

 (Ikus 8.1.5.2 atala: Semantika instituzionala)
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- Berme literarioa deritzon printzipioak adierazten du ezen 
sailkatu beharreko baliabide zehatzetan soilik oinarritu 
behar direla sailkapenak.

 (Ikus 8.2.2.1 atala: Sailkapen-eskemetan gorpuzten diren 
printzipioak)

- Esklusibotasun printzipioak esan nahi du sailkapen-eskema 
bateko kategoriak elkarren baztertzaileak direla (esklusi-
boak). Hortaz, kategoria jakin bati kontzeptu logiko bat es-
leitzen zaionean, ezin zaio aldi berean esleitu beste katego-
ria bati.

 (Ikus 8.2.2.2 atala: Baliabideak kategoriei esleitzeko printzi-
pioak)

- liburutegietako sailkapenean, baliabideak ez zaizkionean 
kategoria bakar bati guztiz egokitzen, esklusibotasun prin-
tzipioa betetzeko konponbide orokorra izaten da arau-sorta 
xehe bat asmatzea eta horri jarraitzea; arau ausazko sama-
rrak izaten dira sarri.

 (Ikus 8.2.2.2 atala: Baliabideak kategoriei esleitzeko printzi-
pioak)

- Batzuetan, kategoriak mantso-mantso aldatzen dira, baina 
azkar eta errotik ere alda daitezke, berrikuntza teknologi-
koen, prozesu berritzaileen, aldaketa geopolitikoen edo ger-
takarien eraginez.

 (Ikus 8.2.2.3 atala: Sailkapena denboran mantentzeko prin-
tzipioak) 

- Malgutasuna, hedakortasuna eta abegia baliokideak dira, eta 
zera esan nahi dute: zer neurritan har ditzakeen sailkapen 
batek kategoria berriak. 
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 (Ikus 8.2.2.3 atala: Sailkapena denboran mantentzeko prin-
tzipioak) 

- Sailkapen bibliografikoaren bereizgarriak dira antolaketa fi-
sikoaren ondarea eta horri dagokion eskala eta konplexuta-
suna. 

 (Ikus 8.3 atala: Sailkapen bibliografikoa)

- alderdien araberako sailkapen-sistemek baliabideak egoki 
esleitzeko beharrezkoak diren kategoria guztiak zerrenda-
tzen dituzte, baina ez dituzte aldez aurretik konbinatzen 
hierarkia finko batean; aitzitik, premiaren arabera egiten da, 
propietateen konbinazio jakin bat biltzen duten baliabideak 
antolatze aldera.

 (Ikus 8.4 atala: Alderdien araberako sailkapena)

- alderdiek dimentsio independenteak izan behar lukete, be-
raz, baliabide batek dimentsio guztietako balioak izan ditza-
ke, eta, aldi berean, dimentsio bakoitzeko balio bakar bat.

 (Ikus 8.4.4.2 atala: Diseinuaren printzipioak eta pragmatika) 

- Kasuen sortari gehikuntzak egiten bazaizkio ere, alderdia-
ren balioek tokia egin behar diete. Esaterako, konponbide 
erraz bat da «Bestelakoak» balio bat gehitzea: horren bidez, 
alderdiak malgutasunez hartuko ditu kasu berriak; alabaina, 
ez da komeni kasu berri guztiei balio horixe esleitzea. 

 (Ikus 8.4.4.2 atala: Diseinuaren printzipioak eta pragmatika)

- Etiketek, normalean, ez diete printzipio batzuei jarraitzen, 
eta horregatik ez dira sailkapentzat hartzen; aitzitik, etike-
tak kategoriatzat hartzen direnean edo etiketatzea sistema-
tikoagoa denean, etiketa-multzoak etiketaxonomia bihurtu-
ko dira. 
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 (Ikus 8.1.2 atala: Sailkapena vs Etiketatzea)

- Zereginetan edo jardueretan oinarrituriko sailkapen-siste-
mak izendatzeko, taskonomy neologismoa erabiltzen da, 
zeregina (task) eta taxonomia (taxonomy) hitzak uztartzen 
dituena. 

 (Ikus 8.5 atala: Jarduera-egituraren araberako sailkapena)

- Ikaskuntza teknika ikuskatuetan, aurrez diseinaturiko sailka-
pen-eskema bat izaten da abiapuntua; ondoren, ordenagai-
luak prestatzen dira, baliabide berriak antolatu ditzaten ka-
tegoria horietan. 

 (Ikus 8.6 atala: Sailkapen konputazionala)
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9.1 sarrera 

liburu honetan hainbat aldiz azpimarratu dugu premiazkoa 
dela nor bere aldetik aztertzea funtsezko antolaketa printzi-
pioak, aplikazioari dagozkion kontzeptuak eta inplementa-
zioaren xehetasunak. Esate baterako, 1.6 atalean, banaketa 
hori kontzeptualizatzeko modu bat aurkeztu genuen: hiru le-
rroko arkitektura. 6.7 atalean, ordea, harremanak aztertzeko 
balio duen inplementazio-ikuspegia alderatu genuen beste 
ikuspegi batzuekin, zeinek harremanen esanahiari eta egitura 
abstraktuari erreparatzen baitiote. Kapitulu honetan, kontzep-
tualizazioaren eta inplementazioaren arteko banaketa landu-
ko dugu orobat; horretarako, baliabide-deskribapenen edukia 
eta forma bereiziko ditugu. 

aurreko kapituluetan, antolaketari loturiko printzipioak eta 
kontzeptuak aztertu ditugu, hainbat testuingurutan: antola-
keta-sistema pertsonalekin hasi eta sistema kultural zein ins-
tituzionalekin buka. Ohartu gara antolaketa-sistema batzuek 
helmen mugatua dutela, eta mugatua dela, halaber, horien 
bizi-ziklo aurreikusia: horrelakoak dira, adibidez, zeregine-
tara bideraturiko antolaketa-sistema pertsonalak, hala nola 
erosketa-zerrendak. Beste antolaketa-sistema batzuek, aldiz, 
era askotako erabilerak ahalbidetzen dituzte, eta prozesu zo-
rrotzen bidez garaturiko kategoria estandarretan oinarritzen 
dira; horrelakoak dira, adibidez, produktuen katalogoak. 

Honezkero argi samar izan behar zenuke zer auzi kontzeptual 
hartu behar dituzun aintzat baldin eta baliabide baten deskri-
bapena prestatzen ari bazara eta zure antolaketa-sistemaren 
xedeak bete daitezen nahi baduzu. auzi horiei buruz gogoeta 
eginez gero, zure deskribapenaren edukiak gutxi-asko zertan 
izan behar duen susmatuko duzu. auzi kontzeptualei errepa-
ratzeko xedez, geroko utzi ditugu inplementazioari dagozkion 
kontu espezifikoak. Inplementazioan, deskribapenen forma 
zehatza hautatu behar da, eta horixe da, hain zuzen ere, kapi-
tulu honetako gai nagusia. 
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Baliabide-deskribapenen formari dagokion arazoa bi mo-
dutara azter dezakegu: egiturari erreparatuz edo idazketari 
erreparatuz. lehen ikuspegiaren arabera, baliabide-deskriba-
penak gauzak dira, eta, bai jendeak bai agente konputazio-
nalek, bi-biek erabiltzen dituzte. Hala, baliabide-deskribape-
naren hautaketa diseinu-mota bat da. Ikuspegi hori agerikoa 
da baliabide-deskribapen batzuen kasuan, hala nola inguru 
fisikoetako seinale eta mapetan –aireportuak, liburutegi pu-
blikoak eta saltokiak–. Halako espazioetan, jendeari bidea to-
patzen laguntzeko diseinatzen dira baliabide-deskribapenak; 
nolanahi ere, baliabide-deskribapen guztiak, eta ez bakarrik 
ingurune eraikietan txertatuta daudenak, har daitezke disei-
naturiko objektu gisa. Objektu bat diseinatzeak berekin da-
kar zenbait erabaki hartzea objektuaren egituraketari buruz, 
hartara albait egokiena izan dadin bere helburua betetzeko. 
Diseinuaren ikuspegitik, baliabide-deskribapen baten forma 
hautatzeak berekin dakar erabakiak hartzea deskribapenaren 
egiturari buruz. 

6.5 atalean, ikuspegi estrukturaletik jorratu genituen baliabi-
deak eta horien arteko harremanak. Kapitulu honetan, berriz, 
baliabide-deskribapenei erreparatuko diegu ikuspegi estruk-
turaletik. alde sotila da, baina garrantzitsua. Baliabideen ar-
teko harremanei dagokien ikuspegi estrukturalak honi erre-
paratzen dio: jendeak edo prozesu konputazionalek nola 
elkartzen, antolatzen eta konektatzen dituzten baliabideak. 
Baliabide-deskribapenei dagokien ikuspegi estrukturalak, be-
rriz, aztertzen du ea nola aurkezten edo inplementatzen diren 
elkarketa, antolaketa eta konexio horiek guk sorturiko deskri-
bapenetan. Baldin eta baliabideen antolaketa-egitura eta des-
kribapenen egitura ez baldin badatoz bat, antolaketa-sistema 
konplexuak, ez-efizienteak eta mantentzeko zailak sortuko 
dira, gure lehen adibidean ikusiko dugun moduan (9.1 adibi-
dea: Hiztegien erara egituratutako deskribapena). 

Baliabide-deskribapenen egitura nolakoa den, deskribapene-
kin elkarreraginean jarduteko modu batzuk bideratuko dira, 
eta beste batzuk galaraziko; bestalde, gauza bera gertatuko 
da deskribapenekin: deskribaturiko baliabideekin elkarrera-
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ginean jarduteko modu batzuk bideratuko dituzte, eta beste 
batzuk galaraziko (Ikus 3.4 atala: Baliabideetan oinarrituriko 
elkarreragin-jarduerak diseinatzea eta 10. kapitulua: Elkarrera-
ginak baliabideekin). Gogoan izan: baliabide-deskribapenak, 
bere horretan, informazio-baliabideak dira; horregatik, kapi-
tulu honetan esango ditugun gauza asko orobat aplikatu ahal 
zaizkio informazio-baliabideen egiturei eta formei, oro har. 
Beste modu batera esanda, informazio-baliabideen egiturek 
eta formek taxutzen dute baliabide-deskribapenen diseinua.

Beste ikuspuntu batetik helduz gero, baliabide-deskribapenak 
sortzea idazketa-modu bat da. Baliteke nik zerbait deskriba-
tzea ahoz, baina deskribapen hori ez da oso erabilgarria izan-
go antolaketa-sistema batean, salbu eta transkribatzen bada. 
antolaketa-sistemek deskribapen iraunkorrak behar dituzte: 
idatziz ipini behar dira, alegia. Zentzu horretan, baliabide-des-
kribapen baten forma hautatzeko garaian, erabakiak hartu 
behar dira notazioari eta sintaxiari buruz. 

Mendebaldeko kultura modernoan zorrotz bereizi ohi dira di-
seinua eta idazketa, baina zenbait arlotan, banaketa hori lauso-
tu egiten da: hala izaten da, adibidez, antolaketa-sistemetako 
baliabide-deskribapenen sorreran. Hurrengo ataletan, diseinua-
ren eta idazketaren leiarrak erabiliko ditugu, eta horien bitartez 
erreparatuko diogu baliabide-deskribapenen forma hautatzeko 
moduaren auziari. Zehatz esanda, deskribapenak egituratzeko 
aukeren espektroa aztertuko dugu, bai eta zer sintaxi-motaren 
bidez idatz ditzakegun deskribapen horiek. 

9.2 deskriBapenak egituratzea

Baliabide-deskribapenak nola egituratu erabaki nahi badugu, 
diseinuari dagozkion erabakiak hartu behar ditugu, zenbait 
printzipioren arabera,  arazoak konpontzeko, helburuak bete-
tzeko edo deskribapenen bidez propietate desiragarriren bat 
ekartzeko xedez. Erabaki gehienak arlo jakin bati dagozkio: 
antolaketa-sistema ezarriko den testuinguruari eta ahalbide-
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tuko dituen elkarreragin-jarduerei. testuinguruari dagozkion 
erabakiak hartuta, arlo horretako eredu bat sortuko da (ikus 
5.3.1.2 atala: Abstrakzioa baliabideen deskribapenean). 

Denborarekin, jende askok eraiki ditu deskribapen-mota an-
tzekoak. antzeko propietateak lortu nahi izan dituzte, antze-
ko helburuak izan, eta antzeko arazoei egin diete aurre. Eta, 
jakina, erabaki berdinak hartu dituzte tarteka. Diseinuari da-
gozkion erabaki-sorta komunak identifikatu badaitezke, arlo 
zehatz batekin lotuta ez daudenak, sorta horiek testu-liburue-
tan eta diseinu-praktiketan sistematizatzen dira maiz; balite-
ke, azkenean ere, antolaketa-sistemak sortzeko formatu eta 
arkitektura estandar bihurtzea. Diseinuari dagozkion eraba-
kien sorta formalki aitortuei eredu abstraktuak edo metaere-
duak esaten zaie. Metaereduek, beraz, baliabide-deskribape-
netan eta bestelako informazio-baliabideetan egon ohi diren 
egiturak deskribatzen dituzte, arlo zehatza aintzat hartu gabe. 
antolaketa-sistemen diseinatzaileek, normalean, eredu bat 
sortzen dute beren arlo zehatzerako; nolanahi ere, ez dituzte 
metaereduak hutsetik hasten; aitzitik, formalki aitorturiko eta 
estandarretan txertaturiko metaereduak hartzen dituzte oina-
rritzat. Hala sortutako ereduei «arlo jakin bateko hizkuntza» 
esaten zaie batzuetan. Metaeredu estandarren berrerabilerak 
abantaila ekonomiko itzelak dakartza, garatzaileek modua 
dutelako metaereduetako tresnak berrerabiltzeko eta horien 
gaineko jakintza baliatzeko, hutsetik hasi ordez. 

Jarraian, metaereduen oinarri gisa erabiltzen diren egitura
-mota ohiko batzuk aztertuko ditugu. Baina, lehenik, adibide 
zehatz bati begiratuko diogu, ikuste aldera ezen, baliabide
-deskribapenaren arabera, erabilera jakin batzuk ahalbidetzen 
direla, eta beste batzuk galarazten. 1. kapituluan adierazi du-
gun moduan, baliabidearen kontzeptuak garrantzia kentzen 
dio gauza fisikoen eta digitalen arteko aldeari, eta, aldiz, bes-
te faktore honi erreparatzen dio: gauzak, oro har, jarduerak 
ahalbidetzeko eta helburuak lortzeko erabiltzen direla. libu-
ru-mota desberdinak informazio-baliabidetzat har daitezke, 
eta ez du axola zer propietate ukigai edo ukiezin dauzkaten. 
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Bestalde, baliabide-deskribapenak orobat dira informazio-ba-
liabideak; hori dela-eta, aztertu dezakegu nola ahalbidetzen 
dituzten egiturek erabilera zehatzak, kontuan hartu gabe ea 
fisikoak diren, digitalak diren edo bien arteko nahasketa bat. 

Bigarren Mundu Gerran, patenteak antolatzeko sistema bat 
garatu zuen W.E. Batten izeneko kimikari britainiarrak. Sis-
tema horretan, hizkuntza-kode bat erabiltzen zen patenteen 
produktua, prozesua, erabilera eta aparatua deskribatzeko; 
gainera, txartel zulagarriak erabiltzen ziren deskribapenak 
erregistratzeko (ikus 9.1 marrazkia). txartel bakoitzak deskri-
bapen-hizkuntzaren hiztegiko balio espezifiko bat adierazten 
zuen; posizio bakoitzak, berriz, patente jakin bati egiten zion 
erreferentzia. #256 patentea, adibidez, kable-estalkiak sortze-

9.1 marrazkia: Batten-en txartelak

Batten-ek txartel zulagarriak erabiltzen zituen patente-bil-
duma bateko patente zehatzak deskribatzeko. Txartel ba-
koitzak deskribapen-termino bereizi bat adierazten du, eta 
txarteleko zuloen posizio bakoitzak, berriz, patente jakin bat.
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ko polietilenozko estrusioei dagokie; bada, patente hori des-
kribatzeko, lehenik, polietileno, estrusio eta klabe-estalkien 
txartelak hartu behar dira, eta, ondoren, 256. posizioa zulatu 
horietako bakoitzean. Horrenbestez, #256 patentearen des-
kribapena hiru txartel horietan hedatuko litzateke. 

Egitura horrek badu alde on bat: polietileno estrusioei da-
gozkien patenteak aurkitzeko (edozein xedetarako), bi balio 
horiei dagozkien txartelak hartu, bata bestearen gainean ipi-
ni, eta argi kontra paratzea besterik ez dago. Bi balio horiek 
betetzen dituzten patenteen posizioetatik argia sartuko da. 
Hala, deskribapen zehatz batekin bat datozen patenteak erraz 
topatu daitezke, txartelen egiturari esker. 

Ezin uka, bestalde, sistemak desabantailak dituela. Nekeza 
suertatzen da patente jakin batekin loturiko kontzeptuak aur-
kitzea, txartel guzti-guztiak berrikusi beharra baitago. Patente 
bat gehitzea erraz samarra da, betiere index bat baldin ba-
dago eta, hala, kontzeptu zehatzei dagozkien txartelak azkar 
kokatu badaitezke. Nolanahi ere, txarteletan ez denean tokirik 
geratzen zuloak egiteko, txartelen sorta berri bat egin behar 
da, patente gehiago sartzeko: lan eskerga. Kontzeptu berriak 
gehitzea, printzipioz behintzat, erraza da: txartel berri bat 
gehitu, eta kito. Baina patenteak ezaugarri berri horren ara-
bera aurkitu nahi baditugu, patente guztiak berrikusi behar 
genituzke, ikuste aldera ea ezaugarri berria betetzen duten 
eta txartel berriko zer posizio zulatu behar den: lan eskerga 
da hori ere. 

Battenen txartelen egiturari esker, baliabideak azkar hautatu 
zitezkeen, deskribapen partzial bati jarraituz. Jarraian azter-
tuko ditugun egitura-motak ez dira Battenen txartelak bezain 
konplexuak. Baina, txartelek bezalaxe, egitura bakoitzak ope-
razio jakin baten gauzapen mekaniko efizienteagoa ahalbide-
tzen du, beste operazio batzuen gauzapen ez hain efizientea-
ren ordainetan. 
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txartel-zulatzeko makina

Txartel zulatuak informazioa gordetzeko eta emateko bi-
tarteko garrantzitsua izan ziren hainbat hamarkadaz, baita 
ordenagailuak asmatu aurretik ere. Hollerith teklatu zula-
gailua, adibidez, 1890eko errolda estatubatuarreko infor-
mazioa transkribatzeko erabili zen. Argazki honetako ere-
dua, berriz, baserri bati buruzko informazioaren 
erregistroari dagokio. Txartel zulatuak tabulatzeko, makina 
elektromekanikoak erabiltzen diren. 1911n, tabulazio-maki-
nen lau konpainia elkartu ziren, eta gaur egun IBM deritzon 
enpresa sortu zuten.

Txartel-zulatzeko makina hau Ordenagailuaren Historiaren 
Museoan dago, Kaliforniako Mountain View hirian.

(Argazkia: R. Glushko)

9.2.1 egitura-motak 

Sortak, zerrendak, hiztegiak, zuhaitzak eta grafikoak: horra hor 
zenbait egitura-mota, baliabide-deskribapenak osatzeko era-
bil daitezkeenak. Ikusiko dugun eran, egitura horietako bakoi-
tza, egiaz, elkarri loturiko egituren familia bat da. Egitura horiek 
abstrakzioak dira: egiturazko propietate formalak deskribatzen 
dituzte modu orokorrean, eta ez dituzte forma fisiko edo testual 
zehatzak aipatzen. abstrakzioak erabilgarriak dira, informazioa 
antolatzeko modu desberdinen propietate komunak erakusten 
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baitizkigute. Propietate komun horiei erreparatuz gero, erraza-
goa suertatuko zaigu modu bakoitzak ahalbidetzen dituen for-
mez eta eskaintzen dituen potentzialtasunez arrazoitzea, xehe-
tasun ez hain garrantzitsuekin korapilatu gabe. 

9.2.1.1 BloBak

Egitura-motarik errazena, egiturarik eza. Errepara diezaiogun, 
adibidez, deskribapen honi –liburu baten deskribapena da–: 
Sebald-en eleberrian, txango bat egiten da, oinez, Ekialdeko 
Anglia eskualdearen barna, eta aitzakia horren bitartez haus-
nartzen da iraganaren eta orainaren arteko eta ekialdearen 
eta mendebaldearen arteko loturez. Deskribapen hau testu-a-
dierazpen bat da, egiturarik gabea; ez dauka argiki zehaztu-
riko zatirik, eta blob bat dela esan genezake. Edo, zehatzago 
esanda, badu egitura bat, euskararen egitura gramatikala hain 
zuzen, baina egitura gramatikal hori ez da modu esplizituan 
adierazten azalerako egituran, esaldia adierazten denean. 
Euskaraz dakigunez, esaldi horrek liburu baten argumentua 
deskribatzen duela interpretatzeko gai gara, baina zaila da 
hori mekanikoki egitea. Bestalde, halako deskribapen idatziak 
sortzea erraz samarra da, deskribatzaileak hizkuntza natural 
arrunta erabili dezakeelako. 

Blob guztiak ez dira testualak. Baliabide baten argazkia edo 
baliabide baten ahozko deskribapenaren grabaketa ere izan 
litezke blobak. testuak, irudiak zein audioak izan, blob guztiek 
egitura bat dute azpian, ikusmen- edo entzumen-gaitasun 
arruntak dituen orok aise ulertzeko modukoa. Hala ere, blobak 
egiturarik gabekoak direla esan dezakegu, input bisualaren 
edo entzumenezkoaren azpiko egitura hori ez baita agerikoa 
inoiz, eta, guri, zehazki, operazio mekanikoak edo konputazio-
nalak bideratzen edo galarazten dituzten deskribapen-egitu-
rak interesatzen zaizkigu. 

9.2.1.2 sortak 

Deskribapen bat egituratu nahi bada, hura zatikatzea eta des-
kribapena sortatzat hartzea da modurik errazena. adibidez, 
Sebalden eleberriari buruzko deskribapena termino hauen 
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sorta gisa birformulatu liteke: Sebald, eleberria, Ekialdeko An-
glia, ibilaldiak, historia. Hori egin ostean, zentzua apur bat gal-
du da, baina beste zerbait lortu da: orain, erraz atzeman dai-
teke ezen Sebald eta ibilaldiak deskribapeneko item bereiziak 
direla. Horrela, erraz aurki daitezke, esate baterako, ibilaldiak 
terminoa biltzen duten deskribapen guztiak. (Kontuan izan: 
hori egitea ez da testuetan ibilaldiak hitza bilatzearen modu-
koa. Sorta gisa hartuz gero, Fiji, ibilaldiak suaren gainean, me-
moriak deskribapenean ez da ibilaldiak terminoa biltzen, ibi-
laldiak suaren gainean terminoa biltzen den arren). 

Sortei esker, aise aurki daitezke deskribapenen gurutzaketak. 
Halaber, erraza da sortak sortzea. 8.1.2 atalean, «folksonomiak» 
aipatu ditugu: gisa horretako antolaketa-sistemetan, erabiltzai-
le ez-profesionalek sortzen dituzten baliabide-deskribapenak. 
Bestalde, halako sistemetan, deskribapenak «etiketa» sorta 
gisa egituratzen dira. Erabiltzaileek baliabideak aurkitu nahi ba-
dituzte, etiketen sorta bat zehaztu dezakete, etiketa horietan 
gurutzatzen diren deskribapenekiko baliabideak eskuratzeko. 
Bilaketa hori erabilgarriagoa izango da baldin eta, etiketak sor-
tzean, hiztegi kontrolatua erabiltzen bada, gurutzaketak pro-
bableagoak izango baitira. Edonola ere, hiztegi kontrolatua 
erabiltzen bada, deskribapen-prozesua konplexuagoa bihur-
tuko da, beraz, nolabaiteko oreka bat topatu beharra dago bi 
faktore hauen artean: balizko gurutzaketak maximizatzea eta 
deskribapenak sinple bezain praktikoak izatea. 

Egitura-mota edo -klase bat dira sortak. Mugak ezarriz, sor-
ta-mota desberdinen definizioak findu ditzakegu. adibidez, 
honako muga hau ezarri dezakegu: sorta jakin batek item-ko-
puru zehatz bat izan behar duela gehienez ere, edo, bestela, 
sorta batek beti item-kopuru berdina izan behar duela zehaz-
tu dezakegu; orduan, tamaina finkoko sorta bat izango dugu. 
Halaber, mugak kendu ditzakegu. Sortatan ez dira itemak 
errepikatzen (etiketa-sistemetan ere ez luke zentzurik izango 
baliabide berari etiketa berdina jartzeak behin baino gehiago-
tan). Esklusibotasunaren muga kentzen baldin badugu, beste-
lako egitura bat izango dugu: «zorroa» edo «multisorta». 



 Baliabide-deskribapenen formak 545

9.2.1.3 zerrendak 

Mugek taxutzen dute zerrenden eta sorten arteko aldea. Ze-
rrendak itemen bildumak dira sortak bezalaxe, baina muga 
gehigarri bat dute: bertako itemak ordenatuta daude. Etiketa
-sistema bat antolatzen ari bagina eta garrantzitsua izango ba-
litz etiketen ordena mantentzea, zerrendak erabiliko genituzke, 
ezen ez sortak. Sortetan ez, baina zerrendetan item errepika-
tuak egon daitezke. Zerrendetan, nahiz eta bi item berdinak 
izan hainbat alderdiri dagokionez, zerrendan duten posizioa-
ren arabera bereiz daitezke; sortetan, berriz, ezin da halakorik 
egin. adibidez, baliabide bati esleitu zaizkion etiketak antolatu 
nahi baditugu, gehien erabiltzen direnak zerrendatuko ditugu 
lehenik, eta gutxien erabiltzen direnak amaieran; gainerakoak, 
berriz, erabilera-maiztasunaren arabera antolatuko ditugu. 

Berriro ere, mugak txertatu ditzakegu, zerrenda-mota desber-
dinen definizioak fintzeko; adibidez, luzera finkoko zerrendak 
sor ditzakegu. Zerrenda bateko item guztiak zerrendak izatea 
zehaztu dezakegu, eta zerrendaren barruko zerrendetan, be-
rriz, zerrendak ez diren itemak biltzea; kasu horretan, taula 
bat izango dugu (itemen zerrenden zerrenda bat). Kalkulu-o-
rriak zerrenden zerrendak dira. 

9.2.1.4 Hiztegiak 

Zerrendek eta sortek badute gabezia nabarmen bat: itemak 
banan-banan har daitezkeen arren, ez dago itemak bereizte-
ko modurik, salbu eta haien balioak konparatzea (edo, zerren-
den kasuan, ordena konparatzea). Sebald, eleberria, Ekialdeko 
Anglia, ibilaldiak, historia etiketa-sortan, adibidez, ez da aise 
ulertzen ezen Sebald liburuaren autorea dela, eta Ekialdeko 
Anglia eta ibilaldiak, berriz, liburuaren edukiarekin lotuta dau-
dela. arazo horri heltzeko modu bat da item bakoitza bi zati-
tan banatzea: propietatea eta balioa. Hala eginez gero, gure 
etiketa-sorta sinplea honela geratuko litzateke: autorea: Se-
bald, mota: eleberria, gaia: Ekialdeko Anglia, gaia: ibilaldiak, 
gaia: historia. Horrenbestez, zera esan dezakegu: autorea, 
mota, eta gaia direla propietateak, eta sortako jatorrizko ite-
mak, berriz, balioak direla. 
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AuTOREA

Sebald

MOTA

eleberria

GAIA1

Ekialdeko anglia

GAIA2

ibilaldiak

GAIA3

historia

Gisa horretako egiturei hiztegia, mapa edo aukera asoziatiboa 
esaten zaio. Propietate-balio bikoteen edo sarreren sortak dira 
hiztegiak. Sarreren sortak dira, eta ez sarreren zerrendak, ze-
ren bikoteak ez daude ordenatuta eta sarrera bakoitzak gako 
bakarra izan behar du. Gogoan izan hiztegiaren esanahi espe-
zializatu bat dela hau, «hiztegi» terminoaren esanahi arrunta 
ez bezalakoa –terminoen zerrenda alfabetiko bat, termino ba-
koitzaren definizioa azaltzen duen esaldi batekin–. Nolanahi 
ere, zerikusia dute bi esanahiek. “Egiazko” hiztegiek bezalaxe, 
hiztegiari esker aise aurki dezakegu balio bat (hala nola defi-
nizio bat), propietate edo gako zehatz batekin lotua dagoena 
(hala nola hitz batekin). Kontrara, hiztegi arruntek alfabetoa-
ren arabera ordenatzen dituzte beren gakoak, baina hiztegia-
ren egituran ez dago halako ordenarik. 

Hiztegiak barra-barra erabiltzen diren baliabide-deskribape-
netan. Deskribapen egituratuak, formen arabera taxutzen di-
renak, erraz aurkez daitezke hiztegi moduan: propietateen bi-
dez adieraziko dira itemen etiketen formak, eta datuak izango 
dira horien balioak. taula gisa antolatutako datuek «goiburu
-lerro» bat baldin badaukate, hiztegien sorta bat direla pentsa 
dezakegu: zutabeen goiburuak hiztegi bakoitzaren propieta-
teei dagozkie, eta lerro bakoitza, berriz, dagokion hiztegiko 
balioen sorta bat izango da. Bestalde, hiztegiak oinarrizko da-
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ta-egiturak dira programazio-hizkuntzetan: ia denetan erabil-
tzen dira, eta aukera asoziatiboa esaten zaie.  

Berriz ere, mugak txertatu edo kendu ditzakegu, hiztegi-mota 
espezializatuak eratzeko. Hiztegi sailkatuetan, adibidez, sarre-
rak ordenatzen dira: bestela esanda, sarreren zerrendak dira, 
eta ez sarreren sortak. Multimapa deritzen hiztegietan, berriz, 
gako berdina izan dezakete hainbat sarrerak. 

9.2.1.5 zuHaitzak 

Hiztegi arruntetan, propietateak terminoak dira, eta balioak, 
berriz, horiei dagozkien definizioak. terminoak eta balioak, 
normalean, hitzak, esaldiak edo bestelako esamoldeak dira, 
alfabetoaren arabera ordenatzeko modukoak. Baina hiztegia-
ren nozioa zabaltzen baldin badugu, eta propietate-balio pa-
reen sorta abstraktu gisa hartzen, balioak edozer gauza izan 
daitezke. Zehatzago esateko, balioak hiztegi izan daitezke 
beren horretan. Baldin eta hiztegi-egitura bateko balioak, be-
ren horretan, hiztegiak badira, habiaratuta daudela esaten da. 
Baliabide-deskribapen batzuek egitura gehiago behar dute, 
ez zaie aski habiaraketarik gabeko hiztegiek eskaintzen duten 
egiturarekin; halako kasuetan, habiaratzea erabilgarria da oso. 

9.2 lau hiztegi habiaratu

Hiztegi baten barruan beste hiztegi batzuk badaude, 
habiaratuta daudela esaten da. 
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9. 2 marrazkian (Lau hiztegi habiaratu), hiztegi habiaratuen 
adibide bat dakusagu. Ezkerrean, hiztegi bat agertzen da, sa-
rrera bakarrarekin: a propietatea. a propietatearekin lotutako 
balioa, berriz, beste hiztegi bat da, bi sarrera dituena: lehenak 
b propietatea du, eta bigarrenak, berriz, c propietatea. Hala-
ber, hiztegiak dira b eta c propietateekin loturiko balioak ere. 

Hiztegiak modu horretan habiaratzen baditugu eta gure hiz-
tegi «nagusiak» (beste hiztegi guztiak biltzen dituen hizte-
giak) sarrera bakarra baldin badu, zuhaitz tankerako egitura 
bat daukagula esan daiteke. 9.3 marrazkiak (Propietateen eta 
balioen zuhaitz bat), hain zuzen ere, 9.2 marrazkiko propieta-
te eta balio berdinak erakusten dizkigu, baina halako moduan 
antolatuta non zuhaitzaren egitura agerikoagoa baita. Zuhai-
tzek bi eratako osagaiak dituzte: nodoak (9.3 marrazkian 
agertzen diren letrak eta zenbakiak) eta horiek lotzeko ertzak 
(9.3 marrazkian agertzen diren geziak). Zuhaitzeko nodo ba-
koitza, zirkulu batekin inguratua, propietate bat da, eta pro-
pietate bakoitzaren balioa hauek osatzen dute: zuhaitzaren 
egituran, nodo horren azpitik (edo eskuinera) dauden beste 
nodoek. Nodo bat, haren azpitik dauden nodoekiko, gurasoa 
izango da; ostera, nodo bat, haren gainetik dauden nodoeki-
ko, haurra izango da. Ertzek, hain zuzen ere, nodoen arteko 
«gurasotasun» harremana adierazten dute. Gurasorik ez duen 
nodoari, aldiz, zuhaitzaren sustraia esaten zaio; eta haurrik ez 
duen nodoari, berriz, hosto. 
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XML Informazio Sortak zuhaitz-egituren mota jakin bat zehaz-
ten du, muga oso espezifikoak gehituz zuhaitzaren definizio 
oinarrizkoari: besteak beste, haur nodoak ordenatzen ditu. 
Ordenaren muga horrek bereizten ditu, hain justu ere, XMl 
zuhaitzak eta hiztegi habiaratuak, azken horietako haur no-
doek ez baitute ordenarik batere (hiztegiko sarrerek ez dute-
lako ordenarik). Baliabide-deskribapenei dagokienez, ordena-
ren mugak garrantzia handia du: ordenarik gabe, ezinezkoa 
da, besteak beste, hainbat autore zerrendatzea eta, aldi be-
rean, autoreen ordena mantenduko dela ziurtatzea. 9.3 ma-
rrazkiko zuhaitzean bestelako muga batzuk ezarri dira: hosto
-nodo guztiak dira balioak, eta hostoak ez diren nodo guztiak, 
berriz, propietateak dira. Beste zuhaitz-mota bat ere sor ge-
nezake, zeinean nodo orok baitu propietate eta balio bana. 
Era askotako zuhaitzak daude, baina guztiek daukate topolo-
gia komun bat: nodoen arteko ertzek norabide bakarra dute 
(nodo bat gurasoa izango da, eta bestea haurra), eta nodo 
guzti-guztiek, erroek izan ezik, guraso bakarra dute. 

9.3 marrazkia:  
propietateen eta balioen zuhaitz bat

Badago hiztegi habiaratuak erakusteko beste modu 
bat: zuhaitzak. Maila beherenean –zuhaitzaren hostoe-
tan– biltzen dira propietateen balioak. 
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Zuhaitzen bidez, baieztapenak multzokatu daitezke, lotuta 
egon arren elkarrengandik bereiziak diren baliabideak des-
kribatzen dituztenak. Erreparatu diezaiogun, adibidez, hiztegi 
baten eran egituratuta dagoen deskribapen honi: 

9.1 adibidea: Hiztegi baten eran egituratutako deskribapena

autorearen ponteko izena Winfried georg

autorearen abizena sebald

izenburua die ringe des saturn

orrialdeak 371

Hiztegian lau propietate-balio pare multzokatu dira, liburu ja-
kin bat deskribatzen dutenak. (Geziak modu eskematiko eta 
sinple bat dira, propietatearen eta balioaren arteko harremana 
adierazteko. aurrerago landuko dugu zer modu dauden ha-
rreman horiek «idazteko», sintaxi espezifikoa erabiliz). 

Edonola ere, lehen bi sarrerek ez dute liburua deskribatzen, 
liburuaren autorea baizik. Beraz, egokiagoa litzateke bi baiez-
tapen horiek nola edo hala multzokatzea. Horretarako, auto-
reari dagozkion sarrerak liburuaren deskribapenaren barruan 
habiaratu ditzakegu, eta zuhaitz-egitura bat sortu: 

9.2 adibidea: Autorearen deskribapena habiaratzea  
liburuaren deskribapenaren barruan

autorea 

 ponteko izena Winfried georg

 abizena sebald

izenburua die ringe des saturn

orrialdeak 371

Kasu honetan, aproposa da zuhaitz bat erabiltzea; horrela, li-
burua izango da baliabide primarioa, deskribatu nahi duguna, 
eta, hortaz, zuhaitzaren erroa izango da. Gero, «adar» modura 
gehi dezakegu autorearen deskribapena. 
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Bestalde, autorea ere izan liteke baliabide primarioa; kasu ho-
rretan, 9.3 adibideko zuhaitza sortuko genuke: 

9.3  adibidea: Liburuaren deskribapena habiaratzea  
autorearen deskribapenaren barruan

ponteko izena Winfried georg

abizena sebald

idatzitako liburuak 

 1. izenburua die ringe des saturn

 orrialdeak 371

 2. izenburua austerlitz

 orrialdeak 416

9.2.1.6 grafikoak 

Demagun bi liburu deskribatzen ari garela, eta liburuetako ba-
ten autorea dela beste liburuaren gaia. Horixe ikus dezakegu, 
hain zuzen ere, 9.4 adibidean: Elkarri loturiko bi deskribapen. 

9.4 adibidea: Elkarri loturiko bi deskribapen

1. autorea mark richard mcCulloch

izenburua understanding W.g. sebald

gaia: Winfried georg sebald

2. autorea Winfried georg sebald

izenburua die ringe des saturn

Deskribapen horiei erreparatuz, bi liburuen arten zer harreman 
dagoen igarri dezakegu, baina harremana bera ez da modu 
esplizituan adierazten egituran: bi hiztegi dauzkagu, berei-
ziak, eta harremanari buruzko inferentziak egin ditugu, pro-
pietateen balioak elkartuz. Baliteke inferentzia okerra izatea: 
baliteke Winfried Georg Sebald izeneko bi pertsona egotea 
munduan. Modu esplizituan adierazi nahi badugu ezen lehen 
liburuko gaia –Winfried Georg Sebald– eta bigarren liburuaren 



552 Baliabide-deskribapenen formak

autorea –Winfried Georg Sebald– pertsona bat eta bera direla, 
nola egituratu ditzakegu bi deskribapenak? 

Hona aukera bat: Winfried Georg Sebald izan dadila zuhaitza-
ren erroa, 9.3 adibidean egin dugun bezalaxe: kasu horretan, 
liburuaren gaia propietatea erantsiko genuke, idatzitako libu-
ruak propietatearekin batera. Konponbide hori egokia izango 
litzateke baldin eta gure baliabide primarioak pertsonak bali-
ra, eta, hortaz, zentzua izango balu gure deskribapenak haien 
inguruan ardazteak. Baina demagun beste zerbait erabaki du-
gula: demagun liburuen inguruan egituratu nahi ditugula gure 
deskribapenak, eta ikuspegi horri dagozkion hitzak erabiltzen 
ari garela (autorea edo gaia propietateak erabiltzen ditugu, eta 
ez, ordea, idatzitako liburuak edo liburuaren gaia). Battenen 
txartelen egiturak mugatu egiten zuen antolaketaren ikuspe-
gia, baina guk ez genuke hala egin behar; aitzitik, gure antola-
keta-ikuspegiarekin hobekien egokitzen diren egiturak hautatu 
behar genituzke, modu kontzientean. Nola egin dezakegu hori? 

Bi liburu-deskribapenak zuhaitz moduan aurkezten baditu-
gu, bi adar elkartu ditzakegu (gaia eta autorea), balio berdina 
dutelako. Hori egiten badugu, gure egitura ez da zuhaitz bat 
izango, zeren nodoetako batek guraso bat baino gehiago bai-
tauzka. Ikus 9.4 marrazkiko – Grafiko batean lotutako deskriba-
penak– egitura: grafiko bat da. Grafikoek, zuhaitzek bezalaxe, 
hainbat nodo dituzte, ertzen bidez konektatuak. Ertzek ez dute 
zertan norabiderik izan (ikus 6.6.3 atala: Norabidetasuna). No-
rabiderik badute, «grafiko norabidetua» esaten zaie. Halakoen 
kasuan, modua egon daiteke nodo batean hasteko eta, ertzei 
jarraituz, bide bat egiteko, zeinak hasierako nodora baitarama 
berriro. Halako bideei «zikloa» esaten zaie. Grafiko norabide-
tuak ez badauka ziklorik, «grafiko ez-ziklikoa» esaten zaio. 

Zuhaitzak, horrenbestez, muga gehiago dituzten grafikoak 
dira. Zuhaitzak grafiko norabidetuak dira, nodoen arteko «gu-
rasotasun» harremana asimetrikoa delako: ertzek norabide 
jakin batean seinalatzen dute (Ikus 6.3.2.1 atala: Simetria). 
Gainera, zuhaitzak grafiko ez-ziklikoak dira: ertz norabidetuei 
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jarraitzen badiezu, nodo batetik bestera joanez, ez zara inoiz 
igaroko nodo beretik bi aldiz. azkenik, zuhaitzek beste muga 
bat dute: nodo guztiek (erroak izan ezik) guraso bakar bat 
izan behar dute. 

9.4 marrazkian – Grafiko baten bidez lotutako deskribape-
nak–, azken muga hori hautsi dugu, bi liburu-zuhaitzak lotu di-
tugu-eta. Ondorioz, beste grafiko bat sortu dugu: grafiko hori 
norabidetua eta ez-ziklikoa da, baina, Winfried Georg Sebald 
nodoak bi guraso dituenez, jada ez da zuhaitz bat. 

Egitura oso orokorrak eta malguak dira grafikoak. Sistema
-mota askori buruz esan dezakegu ezen ertzen bidez konek-
taturiko nodoez osaturik daudela: metro-lineek konektatzen 
dituzte geltokiak; laguntasunak konektatzen ditu pertsonak; 
premiek konektatzen dituzte erabakiak, etab. Harremanak 
hainbat modutara tankeratu daitezke, grafiko-mota desberdi-
nak erabiliz. adibidez, laguntasuna simetrikoa dela uste badu-
gu (ikus 6.3.2.1 atala: Simetria), norabidetua ez dagoen grafiko 
bat erabiliko genuke harreman hori irudikatzeko. Nolanahi ere, 
webean oinarrituriko sare sozialetan, laguntasuna asimetrikoa 
izaten da sarri (baliteke zuk «lagun» eskaera bidaltzea norbai-
ti, eta hark ez onartzea); hortaz, grafiko norabidetuak egokia-
goak dira. 

Maiz, erabilgarria suertatzen da grafikoak nodo-pareen sor-
tatzat hartzea: pare bakoitza zuzenean lotuta egon daiteke, 
edo ez, ertz baten bitartez. Baliabideen arteko harreman es-
trukturalak ezaugarritzeko baliatzen diren ikuspegi askotan 
(ikus 6.5.3 atala: Harreman estrukturalak baliabideen artean), 
oinarritzat hartzen dira zenbait eredu, zeinetan nodo-pareen 
sorta moduan aurkezten baitira elkarren artean harremana 
duten baliabideak; ondoren, baliabideen arteko harremanaren 
patroiak aztertzen dira. Ikusiko dugun moduan, grafiko bat 
paretan zatitzea erabilgarria suerta daiteke, orobat, baliabide
-deskribapenak grafiko gisa egituratzen ditugunean. 
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9.2.2 metaereduak konparatzea: Json, Xml eta rdf

Baliabide-deskribapenak egituratzeko erabiltzen diren metae-
redu-mota askotarikoak ezagutu ostean, arretaz erreparatuko 
diogu metaeredu jakin batzuei. Kapitulu honetan ez daukagu 
tokirik metaeredu bakoitzaren potentzialtasunak xehe-xehe al-
deratzeko. aldiz, gaingiroki aztertuko ditugu hiru metaeredu 
famatu –JSON, XMl eta RDF–, goian aipaturiko metaeredu oro-
korragoak nola zehazten edo mugatzen dituzten ikuste aldera. 

9.2.2.1 Json

JAVAScRIPT OBJEKTuEN NOTAZIOA (JSON)

JavaScript Objektuen Notazioa (JSON) datuak trukatzeko 
testu-formatu bat da, zeinak JavaScript programazio-hiz-
kuntzatik hartzen baitu bere metaeredua. JSON metaere-
dua, zehazki, JavaScripteko bi egitura-motak osatzen dute: 
zerrendek (JavaScripten «array» deitzen zaie) eta hiztegiek 

9.4 marrazkia: 
grafiko baten bidez lotutako deskribapenak

Deskribapenak lotu eta grafiko bat osatu daiteke, baldin eta bi 
propietari esleitutako balioa berdina bada. 
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(JavaScripten «objektu» esaten zaie). Zerrendetan eta hizte-
gietan balioak daude: testu-sokak, zenbakiak, balio boolea-
rrak (egia edo gezurra) edo balio nulua (hutsa) izan daitezke. 
Balio horiek JavaScriptetik hartuak dira zuzenean. Bestalde, 
balioak izan daitezke hiztegiak eta zerrendak ere, hau da, ze-
rrenda eta hiztegiak elkarren barruan habiaratu daitezke, egi-
tura konplexuagoak sortzeko –taulak edo zuhaitzak–.  

Zerrendek, hiztegiek eta balio-moten sail oinarrizko batek osa-
tzen dute JSON metaeredua. Metaeredu hori JavaScripten az-
pisorta bat denez, erraza da JSON metaereduarekin jardutea 
JavaScripten. JavaScript da, hain zuzen ere, web bilatzaile guz-
ti-guztietan eskura dagoen programazio-hizkuntza bakarra; 
hori dela-eta, webean datuekin eta baliabide-deskribapenekin 
jardun behar duten garatzaileek barra-barra erabiltzen dute 
(Ikus 9.3.2 atala: Sistemak idaztea). are gehiago, programa-
zio-hizkuntza moderno askok JavaScripteko datu-egiturekin 
eta balio-motekin bat datozen datu-egiturak eta balio-motak 
eskaintzen dituzte. Hortaz, JSON erraz erabil daiteke hainbat 
programazio-hizkuntzatan, eta ez bakarrik JavaScripten. 

9.2.2.2 Xml informazio sorta

Dokumentuen markaketarako erabiltzen diren datu-egiture-
tan oinarritzen da XML Informazio Sorta metaeredua (Ikus 
5.2.2.2 atala). Markaketa-egitura horiek –elementuak eta atri-
butuak– egokiak dira dokumentuen eta datuen egitura aldi 
berean manipulatzeko programazioaren bidez. 

XML INFOSORTA 

XML Infosorta zuhaitz-egitura bat da: egitura horretan, zuhai-
tzeko nodo bakoitza mota jakin bateko «informazio-item» bat 
da. Informazio-item bakoitzak, bere aldetik, bere motari dagoz-
kion propietate batzuk ditu. Zuhaitzaren erroan «dokumentu-i-
tema» dago, eta horren haurra «elementu-item» bat da, zehatz
-mehatz. Elementu-itemak, bestalde, atributu-itemen sail bat 
dauka, eta haur-nodoen zerrenda bat. Haur-itemen baitan 
beste elementu-item batzuk egon daitezke, edo karaktere-ite-
mak izan daitezke (Ikus 9.2.1 Egitura-motak, karaktereei buruz 
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gehiago jakiteko). Atributu-itemen baitan, karaktere-itemak 
egon daitezke, edo datu idatziak, hala nola izenak, identifika-
tzaileak edo erreferentziak. Elementuen identifikatzaileak zein 
erreferentziak (ID/IDREF) nodoak konektatzeko erabil daitez-
ke; hala eginez gero, zuhaitza grafiko bihurtuko da.  

9.5 marrazkian –Deskribapen-egitura bat– modu grafikoan 
erakusten da nola erabil daitekeen XMl dokumentu bat au-
tore baten eta bere lanen deskribapenaren zati bat egitura-
tzeko. adibide horrek erakusten du nola erabil ditzakegun 
elementu-itemak deskribapenaren arloaren ereduak egiteko: 
horretarako, izenak eman behar zaizkie elementuei (autorea 
edo izenburua, adibidez). Elementu horien haurrek, karakte-
re-itemek, deskribapenaren edukia gordetzen dute: autorea-
ren izena, liburuaren izenburua eta abar. atributu-itemek, be-
rriz, edukiari buruzko informazio osagarria gordetzen dute: 
zer hizkuntzatan dagoen, adibidez. 

9.5 marrazkia: deskribapen-egitura bat

XML dokumentuak honela deskribatu daitezke: zuhaitzak dira, 
zeinetako elementuak nodoak baitira; nodoetan, karaktere-e-
dukia biltzen da zuzenean, edo, bestela, atributuak biltzen dira, 
zeinetan baitago karaktere-edukia.

dokumentua
elementua

atributua
karakterea

autorea

ponteko 
izena

abizena lanak

“Winfried 
george”

“sebald” liburuak

izenburua “(” izenburua “)”

hizkuntza: 
de

“die ringe 
des saturn” 

hizkuntza: 
en

“the rings 
of saturn”
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Halaber, adibide horrek erakusten du XlM Infosortak edukien 
nahasketa ahalbidetzen duela: elementu-itemak eta karakte-
re-itemak «senideak» izan daitezke, guraso-item beraren hau-
rrak. Kasu honetan, Infosorta egiturari esker, liburuaren des-
kribapena testuzko lerro batean erakutsi daiteke, jatorrizko 
izenburua jarriz lehenik, eta, ondoren, itzulpenaren izenburua 
gehituz, parentesi artean. Elementuen eta atributuen bitartez, 
adierazi da ezen testuzko lerro horretan bi izenburu agertzen 
direla, nor bere hizkuntzan, eta ez dela, aitzitik, parentesiak 
biltzen dituen izenburu bakar bat. 

Edukiak nahasteko aukerarik ez balego, ezin izango genituz-
ke testu narratiboak idatzi eta esaldiaren erdian hipertestu
-loturak txertatu. Edukiak nahasteak modua eskaintzen digu 
esaldiaren azpi-osagaiak identifikatzeko; horrela, gai gara 
«Sebald» autorea dela eta «ibilaldiak» eta «Ekialdeko anglia» 
gaiak direla bereizteko. 

Praktika ona da eskemak erabiltzea datuen errepresentazio
-formatua zehazteko; hori eginez gero, ulermen partekatua 
errazten da, eta epe luzeko mantentze-ahalmenari ere lagun-
tzen dio testuinguru instituzionaletan edo enpresetan. XMl 
eskema, hain zuzen, kontratu baten modukoa da, non alder-
diek bat egiten baitute eskema horren definizioekin; JSON 
metaereduari dagokionez, ordea, programatzaileek bandatik 
kanpo komunikatu behar dute. «Kodea da dokumentazioa» 
deritzon ideia erakargarria da programatzaileentzat; eredu-e-
gileek, ordea, nahiago dute abstrakzio-maila handiago bat di-
seinatu, eta, ondoren, inplementatu. 

JSONekin alderatuz gero, XMl Infosorta guztiz bestelakoa 
da, eta ez da guztiz bat etortzen webeko idazketa-hizkuntza 
ezagunetan erabiltzen diren datu-egiturekin. JSON egiturek 
bidea errazten diete datuak trukatzeko prest dauden eta xe-
deetara bideratuta dauden programatzaileei; hala ere, egitura 
horiek ez duten eskema-hizkuntza formalik, eta ez dira aise 
moldatzen edukien nahasketarekin. 
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9.2.2.3 rdf

9.4 marrazkian –Grafiko baten bidez lotutako deskribapenak– 
grafiko baten tankeran egituratu genuen deskribapen-baliabi-
dea: horretarako, baliabideak, propietateak eta balioak nodo 
gisa antolatu genituen, eta ertzak erabili genituen horien arte-
ko konbinazioak baieztapen deskribatzaile gisa moldatzeko. 
Nolanahi ere, bada beste ikuspegi bat, ohikoagoa, zeinean ba-
liabideak eta balioak nodoak baitira, eta propietateak, berriz, 
haien arteko ertzak. 9.6 marrazkian –Propietateak ertzen tan-
keran antolatzea, ez nodoen tankeran–, 9.4 marrazkiko deskri-
bapen berdina agertzen da, baina propietateak ertz gisa ager-
tzen dira, eta ez nodo gisa. Egitura hori bat dator, gutxi-asko, 
RDF metaereduak zehazten duen grafiko-mota zehatzarekin 
(Ikus 5.2.2.4 atala: Baliabideak deskribatzeko markoa (RDF)). 

azpimarratu dugun eran, nodo-pareen sorta gisa har ditza-
kegu grafikoak, pare bakoitza ertz batekin lotuta dagoelarik. 
Era berean, 9.6 marrazkiko deskribapenean ageri den osagai 
bakoitza nodo-paretzat har dezakegu (baliabide bat eta ba-
lio bat), ertz batek (propietateak) lotzen dituelarik. RDF me-
taereduan, nodo-pare bati eta haren ertzari hirukotea deitzen 
zaio, hiru zati dituelako: bi nodo eta ertz bat. RDF metaere-
dua grafiko norabidetu bat da, hortaz, nodoetako bat izango 
da hirukoteko subjektua (ertza sortzen den nodoa); beste no-
doa, berriz, hirukoteko objektua izango da (ertzak seinalatzen 
duen nodoa). Ertzari, berriz, hirukoteko predikatua edo (orain 
arte esan dugun eran) propietatea deritzo. 
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9.7 marrazkian –Hirukoteak modu indibidualean zerrenda-
tzea– banan-banan zerrendatzen dira 9.6 marrazkiko hiruko-
te guztiak. Nolanahi ere, zerbait falta da 9.7 marrazkian. Izan 
ere, 9.6 marrazkiak argiki erakusten du ezen lehen liburuaren 
gaia –Winfried Georg Sebald– eta bigarren liburuaren auto-
rea – Winfried Georg Sebald– bat eta bakarra direla; 9.7 ma-
rrazkian, ordea, harreman hori ez da garbi ikusten. Nola jakin 
dezakegu ea hirugarren hirukoteko Winfried Georg Sebald eta 
hirukote-adierazpeneko Winfried Georg Sebald bat eta baka-
rra diren? Eta, horren haritik, nola jakin dezakegu ea lehen hiru 

9.6 marrazkia: propietateak ertzen tankeran 
antolatzea, ez nodoen tankeran

Deskribapeneko osagai bakoitza nodo-pare bat balitz bezala 
har dezakegu (baliabide bat eta balio bat), ertz batek lotzen 
dituelarik (propietateak). Hemen, bi liburu dauzkagu, zeinak 
lau baliorekin loturik baitaude, bost propietateren bidez. Balio
-nodo bakuna, «Winfried Georg Sebald», liburu baten gaia da, 
eta bestearen autorea. Liburuak kaxa gisa irudikatu dira; ertzak, 
berriz, gezi gisa, eta balioak, azkenik, testu-soka gisa.

1. liburua

2. liburua

autorea

autorea

izenburua

izenburua

gaia
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hirukoteak lehenengo liburuari dagozkion? Deskribapen-gra-
fiko osoaren diagrama batean aise erakuts daiteke hori, ertz 
ugari agertzen baitira nodo bati loturik. Baina grafikoa hiru-
kotetan zatitzen badugu, nodoei erreferentzia egiteko modu 
esklusiboren bat behar dugu. alegia: identifikatzaileak behar 
ditugu (Ikus 4.4.3 atala: Izen eta identifikatzaile onak auke-
ratzea). Identifikatzaile berdina duten nodoak bi hirukotetan 
agertzen direnean, nodo berdina direla jakingo dugu. RDF 
metaereduak, xede horretarako, URIak eta nodoak lotzen ditu 
(Ikus 5.2.2.4 atala: Baliabideak Deskribatzeko Markoa (RDF)). 

RDF grafikoak hirukotetan zatitzen ditugunean, nodoak iden-
tifikatzeko premia sortzen da, eta hori bereziki garrantzitsua 
da RDF grafikoak «idatzi» nahi ditugunean –grafiko horien 
errepresentazio testualak sortu nahi ditugunean, irudikatu or-
dez–, datu gisa trukatzeko moduan. Zuhaitz-egiturek ez dute 
halako arazorik izaten, zeren posible baita zuhaitz-egitura bat 
testuz adieraztea, nodo bat bi aldiz aipatzeko premiarik gabe. 
Horrenbestez, grafiko egituren orokortasunaren eta malguta-
sunaren trukean, honako prezio hau ordaindu behar da: egitu-
rak erregistratzeari, irudikatzeari eta idazteari dagokion kon-
plexutasun erantsia. 



 Baliabide-deskribapenen formak 561

9.2.2.4 mugak aukeratzea 

Malgutasunaren eta konplexutasunaren arteko konpentsazio 
horrek mugei dagokien gai orokorrago bat islatzen du. Ba-
liabide-deskribapenak kudeatzeari eta horiekin elkarreragi-
nean jarduteari dagokionez, mugak gauza ona dira. Goian ai-
patu bezala, zuhaitzak grafikoak dira, muga oso espezifikoak 
dauzkatenak. Muga horiei esker, zenbait gauza egin ditzakezu, 
grafiko orokorrekin egin ezin daitezkeenak, hala nola zuhai-
tzak testu bidez adieraztea, gauzak errepikatzeko premiarik 
gabe, edo nodoak modu esklusiboan identifikatzea, zuhaitza-
ren errotik nodoraino doan bidea baliatuz. Horren ondorioz, 

9.7 marrazkia: 
Hirukoteak modu indibidualean zerrendatzea

Hirukoteak banan-banan zerrendatuta. Hemen, baiezta-
pen bakoitzean, baliabide bat eta balio bat lotzen dira 
ertz baten bidez. Hortaz, bi balio-nodo bereizi dauzkagu, 
«Winfried Georg Sebald» deritzenak. Liburuak kaxa gisa 
irudikatu dira; ertzak, berriz, gezi gisa, eta balioak, azke-
nik, testu-soka gisa.

1. liburua

2. liburua

autorea

autorea

izenburua

izenburua

gaia

1. liburua

2. liburua

1. liburua
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errazagoa eta efizienteagoa suerta daiteke deskribapenak eta 
baliabideak kudeatzea, baldin eta zuhaitz-egitura aproposa 
bada antolaketa-sistemaren baldintzak asetzeko. Esate ba-
terako, liburu baten edo antzeko dokumentu baten –hegaz-
kin bateko zerbitzuen eskuliburua edo finantza-agiriak– edu-
ki hierarkikoa islatu nahi bada, zuhaitz-egitura ordenatu bat 
erabiltzea aukera egokia izango da. Bestalde, liburu bat sor-
tzeko elkarlanean jardun diren pertsonen eta antolakundeen 
harreman-sarea islatu nahi bada, aukera hobexeagoa izango 
da grafiko-egitura bat erabiltzea. XMl, gehien-gehienetan, 
hierarkiak adierazteko erabiltzen da, baina, horretaz aparte, 
sare-egiturak irudikatzeko ahalmena du.

9.2.3 ereduak sortzea, mugen Baitan 

Metaereduek zenbait muga ezartzen dizkiote baliabide-des-
kribapenen egiturari. antolaketa-sistemetan, ordea, gehiago 
zehaztu nahi izaten ditugu antolatu nahi diren baliabide-mota 
zehatzen deskribapenen edukia zein konposizioa. adibidez, 
liburuak antolatzeko sistema bat diseinatu nahi bada, libu-
ruaren deskribapena XMl erabiliz egituratu dela esatea ez da 
aski, XMl metaereduak deskribapenaren egitura zedarritzen 
baitu, eta ez edukia. Halaber, liburu-deskribapenean kolabora-
tzaileen zerrenda bat agertzen dela zehaztu behar dugu, eta 
zerrendako sarrera bakoitzak kolaboratzailearen izena eta ko-
laborazioaren nolakotasuna adierazten dituela. Halako zehaz-
tapenek eredu bat osatzen dute, eta liburuen deskribapenak 
eredu horrekin bat etorriko direla espero izaten da (Ikus 5.3.1.2 
atala: Abstrakzioa baliabideen deskribapenean). 

antolaketa-sistema bat diseinatzen ari garenean, eredu estan-
dar bat berrerabili dezakegu. adibidez, ONIX for Books eredu 
estandar bat da (XMl metaereduarekin bat datorrena): liburu-
gintzaren industriak garatu zuen, liburua deskribatzeko xedez. 

Ez badago halako estandarrik, edo izan badiren estandarrak 
ez badituzte gure premiak asetzen, eredu berri bat sor deza-
kegu gure arlo zehatzerako. Hala ere, normalean ez dugu me-
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taeredu berri bat sortuko; aitzitik, formalki aitortuak izan diren 
eta estandarretan txertatuta dauden metaereduetako bat au-
keratuko dugu (JSON, XMl edo RDF). Metaeredua aukeratu 
ostean, badakigu zer muga hartu beharko ditugun aintzat ba-
liabideen eta bildumen ereduak egitean gure arloan. 

9.2.3.1 Hiztegiak eta eskemak zeHaztea 

alor jakin batean baliabide-deskribapenak egiteko ereduak 
sortzeak berekin dakar deskribapenen elementu komunak 
zehazteko lantegia, bai eta osagai horiei izen estandarrak 
emateko ahalegina ere (Ikus 5.3 atala: Baliabideak deskriba-
tzeko prozesua). Halaber, ereduak zehaztu dezake nola an-
tolatzen diren osagaiak egitura handiagotan, adibidez, nola 
ordenatzen diren zerrendetan, zerrenda horiek zuhaitzetan 
habiaratuta daudelarik. Metaeredu bakoitzak bere erremin-
tak eskaintzen ditu arloei dagozkien ereduen egitura eta kon-
posizioa zedarritzeko; halaber, metaeredu bakoitzak bere 
metodoak ditu, heldutasun eta sendotasun desberdinekoak, 
ereduak diseinatzeko. RDFk eta XMlk, nork bere erreminta 
zehatzak eskaintzen dituzte arlo jakin bateko ereduak zehaz-
teko. Halere, metaeredu guztiek ez dituzte halako tresnak es-
kaintzen. 

XMln, dokumentu bereizietan zehazten dira ereduak; doku-
mentu horiei eskema deitzen zaie. arlo-eredu bat zehazten 
duen XMl eskemak terminoen hiztegi bat eskaintzen du, zeina 
eredu horrekin bat datozen XMl dokumentuetan erabil baitai-
teke, elementuen eta atributuen izenak zehazteko. adibidez, 
Onix for Books eskeman, liburuen autoreei kolaboratzaile dei-
tzen zaie, eta orrien-zenbaketari, berriz, hedadura. XMl eske-
mak, era berean, arau batzuk zehazten ditu, elementuak, atri-
butuak eta horien edukia egitura gorenagotan nola antolatu 
zehazten dutenak. Onix for Books eskemak, esaterako, zera 
xedatzen du liburu-deskribapenei dagokionez: kolaboratzaile 
elementuen zerrenda bat egon behar dela, zerrenda horrek 
elementu bat izan behar duela gutxienez, eta Kolaboratzaile 
elementu bakoitzak KolaboratzailearenRola izeneko haur-ele-
mentu bat izan behar duela. 
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Bi deskribapenek XMl eskema berdina partekatzen badute, 
eta eskema bakarra erabiltzen badute, erraz-erraza da bi des-
kribapenak konbinatzea. Osterantzean, arazoak ekar ditzake, 
salbu eta norbaitek zehatz-mehatz asmatu badu nola lotu dai-
tezkeen bi eskemak elkarren artean. lotura horiek aurkitzea 
ez da arazo txikia, izan ere, XMl eskemak desberdinak izan 
daitezke semantikari, lexikoari, egiturari edo arkitekturari da-
gokionez, inplementazio-modu komuna badute ere (Ikus 6. 
kapitulua: Harremanak eta egiturak deskribatzea). 

Zuhaitz-egiturak era askotakoak izan daitezke, XMl Infosor-
ta metaereduarekin bat etorrita ere. XMlren erabiltzaileek 
zenbait arau zehazten dituzte maiz, patroi jakin batzuk XMl 
dokumentuetan ager ote daitezkeen egiaztatze aldera (do-
kumentuen mailako balidazioa). Hori gutxiago gertatzen da 
RDF metaereduarekin, horrekin bat datozen grafiko guztiek 
egitura berdina baitute: hirukote-sortak dira den-denak. Egi-
tura komun horren ondorioz, erraza da RDF deskribapenak 
konbinatzea; ez dago dokumentuaren egitura egiaztatzeko 
premiarik. Edonola ere, batzuetan desiragarria izan daiteke 
deskribapenak egiaztatzea dokumentuaren mailan, adibidez, 
deskribapen baten parte bat behar denean. XMl metaere-
duaz den bezainbatean, deskribapen horien kontsumitzaileek 
baieztatu nahi badute ezen deskribapen horiek nolabaiteko 
egitura bat (propietate jakin bat) izan dezaten espero dutela, 
dokumentuaren mailan berretsi beharko dute. 

RDF metaereduak egitura zehazten du aldez aurretik, horre-
gatik, arlo jakin bati dagokion eredu bat zehaztu nahi baldin 
bada RDFn, URIak eta predikatuen izenak zehaztea izango da 
zeregin nagusia. RDF predikatuen-izenak eta URIak biltzen di-
tuen sortari RDF hiztegia esaten zaio. Hiztegiak webean argi-
taratzea eta predikatuen definizioak URIen bitartez identifi-
katzea eta aipatzea Datu Estekatuen eta Web Semantikoaren 
oinarrizko gakoak dira (ikus, halaber, 6.81 atala eta kapitulu 
honetako hurrengo atalak). 

adibidez, Baliabideen Deskribapena eta Irismena (RDa) deri-
tzon estandarrean, zeina liburutegietako baliabideak katalo-
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gatzeko erabiltzen baita, RDF hiztegien sorta bat biltzen da; 
hiztegi horien bidez, katalogoetako deskribapenetako predika-
tuak zehaztu daitezke. Hona hemen predikatu horietako bat: 

<http://rdvocab.info/Elements/extentOftext>

Predikatuaren definizioa, berriz, honakoa da: «testuz osatu-
riko baliabide bat osatzen duten unitateen edo/eta azpi-uni-
tateen kopurua eta mota, ilustrazio osagarriak izan zein ez». 
Hiztegiak, bestalde, zehaztapen gehiago ematen ditu, eta 
predikatu hori beste predikatu orokorrago baten finketa dela 
adierazten du: 

<http://rdvocab.info/Elements/extent> 

zeinak zera adierazi baitezake «baliabide bat osatzen duten 
unitateen edo/eta azpi-unitateen kopurua eta mota», testua-
lak izan zein ez. 

JSONek ez dauka modu estandarizaturik, zer termino era-
bil daitezkeen zehazten duenik. Horrek ez du esan nahi ezen, 
deskribapenak sortzen direnean JSON erabiliz, ezin dela hiz-
tegi estandarrik erabili, baizik eta ez dagoela adostutako mo-
durik, JSONen bidez zer hiztegi erabiltzen ari zaren adieraz-
ten duenik, ez eta modu automatikoan egiaztatzen duenik ere 
ea hiztegia egoki erabiltzen ari zaren ala ez. 

9.2.3.2 Balioak kontrolatzea

Orain arte, zerari erreparatu diogu: nola zehazten diren, ere-
duen bidez, terminoen hiztegiak, eta nola erabil daitezkeen 
termino horiek deskribapenetan. Baina ereduek, era berean, 
deskribapenen balioak edo edukiak mugatu ditzakete. Ba-
tzuetan, eredu bakar baten bidez zedarrituko dira biak: zer 
termino erabil daitezkeen propietateak izendatzeko, eta zer 
termino erabil daitezkeen propietateen balioetarako. adibi-
dez, XMl eskema batean zera zerrendatu daiteke: atributu
-balio batentzat aproposak diren terminoak. 
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Edonola ere, maiz ez da hala izaten, eta terminoen hiztegi be-
reizi eta berezituak egoten dira, baliabide-deskribapenetan 
propietateen balioak zehazteko balio dutenak. Halako hizte-
giek, normalean, zenbait balio eskaintzen dituzte, baliabide bat 
zeri buruzkoa den deskribatzen duten esaldietan erabil daite-
zen. Gaikako hiztegien adibide dira Kongresuko liburutegiko 
Gai-Sarrerak (lOC-SH, ingelesezko sigletan) eta Medikuntzako 
Gai-Sarrerak (MeSH, ingelesezko sigletan). Beste hiztegi ba-
tzuetan, berriz, jendearen, enpresen edo tokien izen egiaztatuak 
biltzen dira. Sailkapen-eskemak ere hiztegi-mota bat dira: kate-
goria-izenak eskaintzen dituzte, baliabideak sailkatzeko balio 
duten baieztapen deskribatzaileetako balio gisa erabil daitezen. 

Metaeredu bakoitzak bere modura zehazten du hiztegia, ho-
rregatik, normalean hiztegien bertsio desberdinak egoten dira, 
metaeredu batekin edo bestearekin erabiltzeko. adibidez, lCSH 
hiztegia bi eratan eskura daiteke: XMl gisa, Metadatuen Des-
kribapen Egiaztatuen Estandarra (MaDS, ingelesezko sigletan) 
deritzon eskemarekin bat eginez, edo RDF moduan, Jakintza 
Antolatzeko Sistema Sinplea (SKOS, ingelesezko sigletan) hiz-
tegia baliatuz. 

Hainbat modutan kontrolatu daiteke zer balio eslei dakiokeen 
propietateei, eta hiztegia zehaztea modu horietako bat baino 
ez da. Badago beste estrategia bat: zer balio-mota esleitu dai-
tekeen zehaztea. adibidez, liburu-deskribapenetarako eredu 
batek zehaztu lezake ezen orrialdeak propietatearen balioak 
zenbaki oso eta positibo bat izan behar duela. Edo, bestela, are 
zehatzagoa izan liteke: ikastaroen katalogo batean, ikastaro ba-
koitzak kode berezi bat izango du, bi zatirekin: lehenik, bi letra, 
ikastaroaren sailari dagozkionak; ondoren, 1-3 digitu bitarteko 
zenbaki bat, ikastaroari dagokiona. Halako datu-motak adieraz-
pen erregularren bidez adieraziz gero, propietatearen balizko 
balioen kopurua murrizten da, balizko balio guzti-guztiak ze-
rrendatzeko premiarik gabe (Ikus koadro gehigarria). 

Ereduen bitartez, mota bat zehazteaz gainera, edo mota bat 
zehaztearen ordez, balioak kodetzeko eskema bat zehaz-
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tu daiteke. Kodetze-eskemak, hain zuzen ere, idazketa-siste-
ma edo sintaxi berezituak dira, balio-mota jakin batzuentzat 
erabilgarriak. Esate baterako, atom ereduan –webeko eduki 
sindikatua deskribatzeko balio du–, argitalpen-data bat jarri 
behar da, baina datak hainbat eratan idatz daitezke: 76/2/9; 
1976eko irailak 2; irailaren 2a, 1976 eta abar. atomek, halaber, 
kodetze-eskema bat zehazten du data-balioentzat. RFC3339 
da kodetze-sistema hori, eta sistema estandar bat da daten 
idazketari dagokionean. RFC3339 erabiltzen denean, data 
beti modu berean idatzi behar da: 1976-09-02. 

Kodetze-sistemak identifikatzaile estandarizatuekin batera 
zehazten dira sarri (Ikus 4.4.3.1 atala: Sor itzazu izen informa-
tiboak). adibidez, liburuen Nazioarteko Zenbaki Estandarrak 
(ISBN) ez dira, huts-hutsean, arabiar zifren hurrenkerak: aitzi-
tik, ISBN kodetze-eskemaren arabera idatzitako balioak dira. 
Eskema horrek zehazten du nola banatzen diren zenbakien 
sekuentziak hainbat zatitan, eta nola interpretatu behar den 
zati bakoitza. ISBN 978-3-8218-4448-0 hurrenkerak, adibidez, 
bost zati ditu, eta lehenengo hiru zatiek adierazten dute ezen 
identifikatzaile horri dagokion balioa 1) argitalpen-industria-
ren ekoizpen bat dela, 2) herrialdea aleman-hiztun batean ka-
leratu dela, eta 3) Eichborn argitaletxeak eman duela. 

Kodetze-eskemak, beraz, informazio-mota zehatzen eredu oso 
espezializatutzat har daitezke, hala nola daten edo liburuen 
identifikatzaileak. Informazioaren egitura zedarritzeaz gainera, 
nola idatzi beharko litzatekeen zehazten dute; horregatik, idaz-
keta-sistema espezializatu gisa har ditzakegu, hau da, eskemek 
zehazten dute nola irudikatu informazioa testualki. 

Kapitulu honen bigarren zatian, baliabide-deskribapenen iru-
dikapen testualari dagozkion auziak jorratuko ditugu: balia-
bide-deskribapenen idazketari dagozkion auziei erreparatuko 
diegu, alegia. Egitura-mota orokorrak dira grafikoak, zuhai-
tzak, hiztegiak, zerrendak eta sortak, eta hainbat metaere-
dutan erabiltzen dira. Mota orokor horiei buruz pentsatzen 
badugu, eta aztertzen badugu zein modutan egokitzen di-
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ren –edo ez– gure baliabide-deskribapenen tankerarekin, me-
taeredu bat aukeratzeko lagungarria izan daiteke. Metaeredu 
zehatzak, hala nola XMl Inforsorta edo RDF, goian aipatu di-
tugun egitura-mota orokorragoen gauzapen estandarrak eta 
formalizatuak dira. Metaeredua aukeratu ostean, badakigu zer 
mugarekin jardun behar dugun gure arloko baliabideen eta 
bildumen ereduak egitean. Metaereduak, halere, abstraktuak 
dira, eta maila kontzeptualean bakarrik existitzen dira, horre-
gatik, puntu jakin bateraino bakarrik eramango gaituzte. Ba-
liabide-deskribapen indibidualak sortu, gorde eta trukatu nahi 
baditugu, konkretu bihurtu behar ditugu gure metaereduek 
zehazturiko egiturak. Idatzi egin behar ditugu. 

9.3 deskriBapenak idaztea 

Demagun liburuak antolatzen ari naizela, eta garrantzitsua 
dela, antolaketa horren xedeetarako, liburu bakoitzaren izen-
burua eta orrialde-kopurua zein den jakitea. liburu bat daukat 
parez pare; aztertu dut, eta zera zehaztu: Die Ringe des Sa-
turn du izenburua, eta 371 orrialde ditu. 9.5 adibidean –Libu-
ru-deskribapen baten zati bat idazteko modu oinarrizkoak–, 
deskribapen hori idazteko beste modu banaka batzuk ager-
tzen dira. azter ditzagun idazketa-molde horiek, beren arteko 
antzekotasunak eta aldeak ikuste aldera. 

9.5 adibidea: liburu-deskribapen baten 
zati bat idazteko modu oinarrizkoak

Die Ringe des Saturn du izenburua, eta 371 orrialde ditu

{ book: {“title” : “Die Ringe des Saturn”,  
“pages” : 371 } }

<book pages= “371”> <title>Die Ringe des Saturn</ 
title> </book>
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<div class=”book”>Izenburua du 

<span class=”title”>Die Ringe des Saturn</span> 

eta ditu <span class=”pages”>371 orrialdeak.</span> 

</div>

<http://lccn.loc.gov/96103072> 

<http://rdvocab.info/Elements/title> “Die Ringe des 
Saturn”@de ; 

<http://rdvocab.info/Elements/extentOftext> “371 p.” .

Deskribapen-molde horien notazioa, idazketa-sistema eta sin-
taxia aztertuko ditugu, besteak beste, hurrengo ataletan. 

9.3.1 notazioak 

lehenik, errepara diezaiogun orrialdean agertzen diren mar-
kei berei. Idazteko, markak egin behar dituzu, edo –probablea-
goa dena– marka batzuk hautatu beharko dituzu menu bate-
tik, teklatu bat baliatuz. Kasu batean zein bestean, notazio bat 
erabiltzen ari zara: forma bereiziak dituzten karaktereen sorta 
bat. alfabeto latinoa, esaterako, notazio bat da, eta arabiar 
zenbakera ere bai. Badira notazio-sistema exotikoagoak ere: 
argitaletxeetako markaketan erabiltzen diren sinboloak edo 
alkimiaren sinboloak. Notazioetako karaktereek ordena bat 
izaten dute normalean. arabiar zenbakeraren ordena hauxe 
da: 1 2 3 eta abar. Haur ingeles-hiztunek, kantu baten bidez 
ikasi ohi dute alfabeto latinoaren ordena. 

Karaktereak notazio batean baino gehiagotan egon daitezke. 
9.5 adibidean, adibidez, notazio bakan batzuetako karakte-
reak erabiltzen dira: alfabeto latinoko letrak, arabiar zenbake-
ra eta marka osagarri zenbait: { } “ : < > / . Karaktere horiek 
denek –alfabeto, zenbakiak, marka osagarriak–, batera hartu-
ta, beste notazio bat osatzen dute: Informazioa trukatzeko 
Kode Estandar amerikarra (aSCII, ingelesezko sigletan). 
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Ingurune digitalean erabiltzeko kodifikatu eta estandarizatu 
den notazio bat dugu aSCII. alfabeto latinoaren gisako notazio 
tradizionalek, hein batean behintzat, marka jakin baten aldakor-
tasuna onartu dezakete: baliteke bi pertsonak “a” letra modu 
zertxobait desberdinean idaztea, baina, bataren zein bestearen 
markak «a» letra direla jabetzen diren bitartean, notazio ber-
dina erabil dezakete arazorik gabe. Ordenagailuek, ordea, ez 
dute aise onartzen halako aldakortasunik. Karaktere bakoitzak 
zehatz-mehatz zedarriturik egon behar du. aSCIIren kasuan, 
karaktere bakoitzak zenbaki bat du, 0tik 127ra bitarte; hortaz, 
128 dira aSCII karaktereak. Ordenagailu bat erabiliz aSCII ka-
raktereak idazten dituzunean, sakatzen duzun tekla bakoitzak 
karaktere bat hautatzen du 128 karaktereko «menu» horretatik. 
Notazio batean, karaktere bakoitzari zenbaki bat esleitzen ba-
zaio, karaktere kodetzea esaten zaio horri. 

9.1 taula. asCii

0 1 2 3 4 5 6 7

0 NUl DlE espazioa 0 @ P ´ p

1 SOH DC1 ! 1 a Q a q

2 StX DC2 “ 2 B R b e

3 EtX DC3 # 3 C S c s

4 EOt DC4 $ 4 D t d t

5 ENQ NaK % 5 E U e u

6 aCK SYN & 6 F V f v

7 BEl EtB ‘ 7 G W g w

8 BS CaN ( 8 H X h x

9 Ht EM ) 9 I Y i y

a lF SUB * : J Z j z

B Vt ESC + ; K [ k {

C FF FS , < l \ l |

D CR GS - = M ] m }

E SO RS . > N ^ n ~

F SI US / ? O _ o DEl
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Unicode da, existitzen diren karaktere-kodetze guztien ar-
tean, anbizio handikoena: haren 6.0 bertsioak 109.449 karak-
tere biltzen ditu. Unicodek, hain zuzen ere, karaktereak eta 
glifoak bereizten ditu, eta alde garrantzitsua da. Karakterea 
zera da: idatzizko hizkuntza batean esanahia duen unitate txi-
kiena. alfabetoan oinarrituriko hizkuntzetan, hala nola ingele-
sez, letrak dira karaktereak; txineraz, ordea, ideogramak. Uni-
coden, karaktere horiek denak ideia abstraktu gisa erabiltzen 
dira (latinezko a larria), eta ez marka zehatzen gisan (a A a 
a). Karaktere bat adierazteko erabil daitekeen marka zehatza-
ri glifo esaten zaio. Letra-tipoa, berriz, karaktereen sorta bat 
errepresentatzeko erabiltzen den glifoen bilduma da. Unicode 
letra-tipoari dagokionez, Unicode karaktere-kodetzeko zen-
baki batekin lotzen da glifo bakoitza. Ordenagailuek ez dute 
ahalmenik testuinguruari buruzko ezagutza baliatzeko eta gli-
foen eta karaktere abstraktuen arteko muga gainditzeko, eta 
gabezia horrek ondorio garrantzitsuak eragiten ditu antolake-
ta-sistemetan. 

Baliteke marka oso antzekoak erabiltzea notazio desberdi-
netan. adibidez, notazio musikal modernoan, zenbait marka 
erabiltzen dira, notaren tonua adierazteko, eta akzidentalak 
esaten zaie: besteak beste, ♯ markak «diese» adierazten du. 
Diesearen marka, bestalde, traolaren oso antzekoa da; ingele-
sez, esaterako, zenbakiekin batera erabiltzen da traola: «We’-
re #1!» esaldiak, adibidez, «lehenengoak gara!» esan nahi du 
(irabazle izatearen zentzuan). Diesearen zeinua eta traola es-
kuz egingo bazenitu, seguru asko berdin-berdinak aterako 
lirateke. testuinguru ez digitaletan, testuinguruaren arabera 
ebatziko genuke ea idatzitako marka notazio musikal baten 
parte den, notazio matematikoaren parte, edo ingelesezko la-
burdura bat ote den. 

Ordenagailuek, baina, ez dute testuingurua ulertzeko ahal-
menik. Unicodek, horrenbestez, bereizi egiten ditu traola eta 
diesearen zeinua. Unicode darabilen ordenagailu bati dago-
kion bezainbatean, ♯ eta # zeharo ezberdinak dira, eta beren 
glifoak antzekoak izan arren, horrek ez du inongo muntarik. 
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Horrek, ordea, arazoak sor ditzake, kasu honetan adibidez: de-
magun katalogatzaile batek xehe-xehe deskribatu duela musi-
ka-pieza bat, diesearen zeinua egoki erabiliz; pieza horren bila 
dabilen pertsona batek, ordea, traola erabili du (izan ere, die-
searen zeinuaren antz handiena duen tekla sakatzen duzunean, 
traola agertzen baita), eta ezin izan du pieza topatu. 

9.3.2 idazketa-sistemak 

Idazketa-sistemetan notazio bat edo gehiago erabiltzen da; 
gainera, arau batzuk ezartzen dira, notazioen erabilera zehaz-
teko. Idazketa-sistema gehienek emantzat jotzen dute giza 
hizkuntza zehatz baten ezagutza. Halako idazketa-sistemei 
sistema glotikoak esaten zaie. Baina badira, halaber, beste 
idazketa-sistema ugari, hala nola matematikari eta musika-
ri dagozkionak, zeinak ez baitaude giza hizkuntzekin lotuta 
modu horretan. Horrelakoak dira, hain justu ere, baliabideen 
deskribapenerako erabiltzen diren idazketa-sistema asko, eta 
horrek berekin dakar erabiltzeko errazak direla (printzipioz 
bederen) edozein hizkuntzako hiztunentzat, neurri berean. 

Idazketa-sistema batzuk zuzenean lotuta daude metaeredu 
jakinekin. adibidez, XMl eta JSON, biak dira 1) informazioa 
egituratzeko metaereduak eta 2) idazketa-sistemak, informa-
zioa testualki adierazteko balio dutenak. Beste modu batera 
esanda, XMl eta JSON ereduek bi-biak zehazten dituzte: bai 
deskribapenaren egitura abstraktua, bai eta hori nola idatzi 
ere. Beste modu batzuk sor litezke metaeredu horien egitura 
testualki errepresentatzeko; edonola ere, metaeredu bakoi-
tzarentzat idazketa-sistema bakarra estandarizatu da. 

Bestalde, RDF metaeredu bat da soilik; ez da idazketa-siste-
ma bat. RDFk, beraz, egitura abstraktu bat zehazten du, eta 
ez, ordea, egitura hori nola idatzi. Beraz, nola idatz dezakegu 
RDF gisa egituratutako informazioa? Bada, aukera ugari dauz-
kagu eskura. XMl eta JSON metaereduen kasuan ez bezala, 
RDF metaereduari dagokionez hainbat idazketa-sistema es-
trandarizatu dira, besteak beste: N-triples, turtle, RDFa, eta 
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RDF/XMl. Idazketa-sistema horietako bakoitza modu abs-
traktuan deskribatuta dago RDF metaereduaren bitartez. 

Idazketa-sistemek zenbait arau eskaintzen dituzte, notazio ba-
teko karaktereak egitura esanahidunetan antolatzeko. Nota-
zioetako karaktereek ez dute berezko esanahirik. Notazioetako 
karaktereek esanahia daukate, soilik, notazioa erabiltzen duen 
idazketa-sistemaren testuinguruan. adibidez: zer esan nahi du 
alfabeto latinoko I letrak? Horri erantzuteko, nahitaez errepara-
tu behar zaio letra hori idazketa-sistema jakin batean erabiltzen 
den moduari. Idazketa-sistema ingeles estatubatuarra baldin 
bada, I letraren esanahia faktore honen araberakoa izango da: 
ea letra hori beste batzuekin batera agertzen den, edo bakarrik. 
azken kasu horretan, esanahi bat esleitu ahal izango zaio [ni/
nik esan nahi du]; bestela, ez. alabaina, antzinako Erromako 
idazketa-sistema aritmetikoan, zeinak orobat erabiltzen baititu 
alfabeto latinoko letrak notazio gisa, I letrak bestelako esanahi 
bat du: bat esan nahi du, hain justu ere. 

Halaber, adibide horrek erakusten digu notazio baten ordenak 
ez duela zertan bat etorri notazioa darabilen idazketa-sistema-
ren ordenarekin. alfabeto latinoaren ordenaren arabera, hamabi-
garren letra, L, lehenago dago hogeita bigarrenaren letra baino, 
V. Zenbaki erromatarren idazketa-sisteman, ordea, V (5 zenba-
kia) lehenago dago L baino (50 zenbakia). Zer ordena erabiltzen 
ari garen jakin ezean, ezin ditugu L eta V letrak «ordenatu». 

9.2 taula: erromatar zenbakera

erromatar zenbakera arabiar zenbakera
I 1

V 5

X 10

l 50

C 100

D 500

M 1.000
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Badira, halaber, ordenari dagozkion desberdintasun sotilago ba-
tzuk. Izenak alfabetoaren arabera ordenatzen ditugunean, has-
teko eta behin, izen bakoitzaren lehen karaktereari erreparatzen 
diogu, eta idazketa-sistemaren ordenaren arabera ordenatzen 
ditugu. Dakigunaren arabera, ordena alfabetikoa alexandriako 
liburutegian erabili zen estreinako aldiz, duela 2.000 urte inguru: 
Zenodotok, hain zuzen ere, liburutegiko bilduma antolatu zuen, 
baliabideen izenen lehen letra aintzat hartuta. Bi izenen lehen 
karaktereak berdinak baldin badira, bigarren karakterea kon-
paratzen dugu, eta abar. Ordenamendu-mota horixe erabil de-
zakegu zenbakerari dagokionean ere. Hala egiten badugu, 334 
zenbakia lehenago egongo da 67 zenbakia baino, izan ere 3 zen-
bakia (lehen sekuentziako lehen zifra) 6 zenbakia baino lehena-
go baitago (bigarren sekuentziako lehen zifra), gure notazioaren 
ordenaren arabera (arabiar zenbakera). Nolanahi ere, zenbake-
ra ordenatzen dihardugunean, ohikoagoa da zenbaki dezimalei 
erreparatzea, eta, horrenbestez, sistema dezimalaren ordenari 
men egitea. Idazketa-sistema dezimalean, 67 zenbakia lehenago 
dago 334 zenbakia baino, azken hori handiagoa delako. 

Desberdintasun horri garrantzitsua da antolaketa-sistemei da-
gokionez. Zenbaki-sekuentziekin dihardutenean, ordenagailuek 
desberdin antolatuko dituzte, faktore honen arabera: zenbakiak 
diren edo sekuentziak diren. antolaketa-sistema batzuetan, ka-
raktere berak antolatzeko hainbat era uztartzen dira. adibidez, 
Kongresuko liburutegiko kodeek lau zati dituzte, eta hirutan 
ager daitezke arabiar zenbakerako sekuentziak. Bigarren zatian 
–ezagutza-arlo zehatza– eta laugarren zatian –argitalpen-data–, 
zenbakien sekuentziak zenbakitzat hartzen dira, eta sistema de-
zimalaren arabera antolatzen. Hirugarren zatian, ordea, sekuen-
tziatzat hartzen dira, eta «notazioaren eran» ordenatzen, aurre-
ko adibidean bezalaxe (334 lehenago dago 67 baino). 

Idazketa-sistema ugarik notazio berdina erabil dezakete nork 
bere erara, eta hori egiteko moduetako bat erakusten dute or-
denamendu-modu desberdinek. Nolanahi ere, badira adibide 
gehiago; adibidez, aEBko ingelesak eta britainiar ingelesak al-
fabeto latinoa erabiltzen dute bi-biek, baina arau zertxobait 
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ezberdinak dituzte ortografiari dagokionez. Idazketa-sistema 
japoniarrak zenbait notazio erabiltzen ditu, besteak beste, txi-
natar karaktere tradizionalak (kanji) eta alfabeto latinoa (rōman-
ji). Idazketa-sistemek, maiz, ez dute notazio berbera erabiltzen, 
gehiengoan bat datozen notazioak baizik. Europar hizkuntza as-
kotan, esate baterako, alfabeto latinoa zabaltzen dute, karaktere 
oinarrizkoei marka gehigarri batzuk erantsiz, diakritikoak deri-
tzenak: hala, Å edo Ü karaktereak sortzen dituzte, besteak beste. 

antolaketa-sistemetan, premiazkoa suertatu ohi da idazketa-sis-
tema bateko balioak beste idazketa-sistema batean adieraztea, 
beste notazio bat darabilen sistema batean alegia: prozesu horri 
transliterazioa esaten zaio. adibidez, hastapenetako ordenagailu
-sistemek aSCII notazioa bakarrik onartzen zuten; hori dela-eta, 
aSCIIra bihurtu behar izaten ziren alfabeto latino hedatua ze-
rabilten idazketa-sistemetako testuak; horretarako, normalean, 
diakritikoak kentzen ziren (edo, batzuetan, transliterazioaren 
bidez egokitzen ziren). Horren ondorioz, aSCII ez ziren testuak 
erabil zitezkeen aSCIIn oinarrituriko antolaketa-sistema infor-
matizatuetan, informazioaren puska bat galtzearen truke. 

alabaina, nahiz eta sistema informatiko modernoek Unicode 
erabili, transliterazioa egin behar izaten da sarritan, sistema ori-
ginalean idatzitako testuak irakurri ezin ditzaketen erabiltzaileen 
antolaketa-jarduera ahalbidetzeko. Kongresuko liburutegiak eta 
aEBko liburutegien Elkarteak zenbait transliterazio-prozedura 
estandar eskaintzen dituzte; horien bitartez, alfabeto latino heda-
tura ekar daitezke hirurogeitik gora idazketa-sistematako testuak. 

9.3.3 sintaXia

9.5 adibideko etsenpluek –Liburu-deskribapen baten zati bat 
idazteko modu oinarrizkoak–, informazio berdina azaltzen 
dute, idazketa-sistema desberdinak erabiliz. Etsenplu guztie-
tan erabiltzen da notazio berdina (aSCII); ez, ordea, sintaxi 
berdina: sintaxiaren arauek zehazten dute, hain zuzen ere, zer 
karaktere uztartu daitezkeen hitzak osatzeko, eta zer hitz uz-
tartu daitezkeen maila gorenagoko egiturak osatzeko. 
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- Errepara diezaiogun lehen kasuari: Die Ringe des Saturn du 
izenburua, eta 371 orrialde ditu. Kontuan hartuta ezen, karak-
tereen sekuentzia honetan, lehen hitza letra larriz dagoela 
eta puntu bat dakarrela amaieran, esaldi bat dela ondoriozta 
dezakegu. Euskarazko idazketa-sistema darabilgunean, des-
kribatzen ari garen liburuari buruzko bi adierazpen egiteko 
moduetako bat izango da esaldi hori. Adierazpenak, hain zu-
zen, egitate edo informazio-pusketa bereiziak dira. Idazketa
-sistema glotikoetan, eta euskara halakoa da, esaldi bat baino 
gehiago idatz genitzake, normalean, adierazpen bera adieraz-
teko. adibidez, «371 orrialde ditu» idatzi beharrean, zera idatz 
genezakeen: «orrialde-kopurua 371 da». Bestalde, euskarazko 
idazkerak modua ematen digu esaldi konplexuak idazteko, 
adierazpen bat baino gehiago adierazten dituztenak. 

alabaina, baliabide-deskribapenak sortzen ditugunean anto-
laketa-sistemetan, idazketa-sistema ez-glotikoak erabiltzen 
ditugu orokorrean, eta, horien bidez, esaldi bakoitzak adieraz-
pen bakar bat helarazten du, eta modu bakarra dago adieraz-
pen jakin bat esaldi bidez emateko. Halako mugen ondorioz, 
idazketa-sistema horiek ez dira horren adierazkorrak, baina 
erabilera sinpleagoa dute. Zehazki, esaldiak eta adierazpenak 
bat datozenez, alde batera utz dezakegu bereizkuntza hori, 
eta deskribapeneko adierazpenez mintzatu gaitezke. 

Dagokigun kasura itzuliko gara orain, eta adierazpenaren egi-
turari erreparatuko diogu: Die Ringe des Saturn du izenburua, 
eta 371 orrialde ditu. Espazioen bidez, testua hitzetan bana-
tzen da, eta euskararen sintaxiak zehazten du zeintzuk diren 
hitz horien funtzioak. Du aditzak, adierazpen honetan, izen-
burua hitza eta Die Ringe des Saturn esapidea lotzen ditu. 
Ohikoa da gisa horretako adierazpenak aurkitzea baliabideen 
deskribapenean. adibide honetan, adierazpenak Die Ringe 
des Saturn balioa esleitzen dio izenburua propietateari. 

Deskribapenen egituraz jardutean ikusi genuen moduan, des-
kribapenak aztertzeko garaian, baliabide-propietateak dituz-
tela pentsa dezakegu, eta haiei dagozkien balioak ere bai, ja-
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kina. Euskarazko idazketa-sistema bezalako sistemetan, zer 
hitz diren propietateak eta zer hitz diren balioak zehaztea ez 
da lantegi erraza eta argi suertatzen beti. (Horrexegatik, blob 
delakoak ez dira apropos-aproposak deskribapen-egiturak 
sortzeko). aitzitik, baliabide-deskribapenak adierazteko xe-
dez sortu diren idazketa-sistemetan, normalean, errazagoa 
izaten da halako kontuak zehaztea, sintaxia helburu horreta-
rako diseinatzen baita. Goiko hiztegi-adibideetan, esate ba-
terako, geziaren sinboloa erabili dugu () propietateen eta 
balioen arteko harremana adierazteko. 

Nolanahi ere, propietateak eta balioak aise bereizteko ahal-
men horrek badu bere ifrentzua. Euskararen sintaxia malgua 
da: sintaxi nahasi samarra izanagatik, liburuak ditu 371 orrialde 
esaldia irakur dezakegu eta zer esan nahi duen ulertu. Ez da 
hala gertatzen, ordea, baliabide-deskribapenak adierazteko 
xedea duten idazketa-sistemekin. Halako sistemetan zorrotz 
bai zorrotz zehazten dira arauak, karaktereak maila gorenago-
ko egituretan nola uztartu xedatzen dutenak. arauei jarraitzen 
dieten egiturak ondo osatuak egongo dira sistemaren arabera. 

- Errepara diezaiogun, esate baterako, 9.5 adibideko bigarren 
adierazpenari. Hala dio: 

{ book: {“title” : “Die Ringe des Saturn”,  
“pages” : 371 } }

Pusketa hori JSONen idatzita dago. lehen azaldu dugun eran, 
JSON metaeredu bat da, eta informazioa egituratzen du ze-
rrendak eta hiztegiak erabiliz. Bestalde, JSON orobat da idaz-
keta-sistema bat, JavaScripten sintaxia erabiltzen duena. 
JSON sintaxian, bada, kortxeteak erabiltzen dira zerrendak 
testualki adierazteko [1,2,3], eta giltzak, berriz, hiztegiak tes-
tualki adierazteko: {title : “Die Ringe des Saturn”, pages : 371 
}. Bi puntuen zeinua, bestalde, propietateak eta balioak lotze-
ko erabiltzen da, aurreko adibidean ikusi dugun eran. Hortaz, 
pages : 371 adierazpenak 371 balioa esleitzen dio orrialdeak 
propietateari. 
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- Hirugarren kasua XMln idatzita dago. 

<liburuaren orrialdeak= “371”> <izenburua>Die Ringe des 
Saturn</izenburua> </liburua>

JSON bezala, metaeredu bat eta idazketa-sistema bat da XMl 
ere. Hemen, XMl elementuak eta atributuak dauzkagu. XMl 
elementuak, hain justu ere, etiketa gisara aurkezten zaizkigu, 
< > eta / karaktere berezien bidez. Hortaz, XMl pasarte horre-
tan, liburu elementua daukagu, zeinak haur-elementu bat bai-
tauka, izenburua, eta orrialdeak atributu bat ere bai, horietako 
bakoitzak testu-edukia biltzen du. Kasu honetan, orrialdeak= 
“371” adierazpen bat da, zeinak 371 balioa esleitzen baitio 
orrialdeak propietateari. Sintaxiari dagokionez, desberdinta-
sun sotila da; komatxoek inguratzen dute balioa, eta = sinbo-
loa erabiltzen da propietateari bere balioa esleitzeko. 

- laugarren kasua HMtln idatzita dago: 

<div class=”book”>Izenburua du 

<span class=”title”>Die Ringe des Saturn</span> 

eta ditu <span class=”pages”>371 pages.</span> 

</div>

HtMlren idazketa-sistema hain dago hurbil XMlren sistema-
tik ezen ez baitago sintaxiaren desberdintasunei erreparatze-
ko premiarik. Kasu honetan, KlaSEa atributuak biltzen du 
propietatearen izena, eta elementuaren edukiak, berriz, pro-
pietatearen balioa adierazten du. 

- Bosgarren kasua, berriz, turtle idazketa-sistemarekin idatzia 
dago; RDFrako idazketa-sistemetako bat da turtle. 

<http://lccn.loc.gov/96103072> 

<http://rdvocab.info/Elements/title> “Die Ringe des  
Saturn”@de ; 

<http://rdvocab.info/Elements/extentOftext> “371 p.” .
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turtle sistemak, hain zuzen ere, RDF hirukoteak idazteko sin-
taxi bat eskaintzen du. Hirukote bakoitzean, subjektu bat, 
predikatu bat eta objektu bat dauzkagu, lerrotan banaturik. 
Gogoan izan ezen RDFn URIak erabiltzen direla subjektuak, 
predikatuak eta objektu batzuk identifikatzeko; URIak, bestal-
de, turtle sisteman idazten dira, < > zeinuekin bilduz. Hiruko-
teak elkarren artean bereizteko, puntua erabiltzen da (.); hale-
re, hirukoteek subjektu bera baldin badute, modu trinkoagoan 
idatz daitezke adierazpenak, subjektua behin bakarrik aipa-
tuz, eta, ondoren, hirukote bakoitzaren predikatua eta objek-
tua idatziz, puntu eta komaren bidez (;) bereizirik. Horixe ikusi 
dugu 9.2 adibidean –Autorearen deskribapena habiaratzea li-
buruaren deskribapenaren barruan: subjektu berdina parteka-
tzen zuten bi hirukote. 

9.6 adibideko bi pasarteek –Liburu-deskribapen zati bat idaz-
tea XML semantikoan–, izenespazioak, Dublin Coreko termi-
noak eta DocBokk izenespazioak erakusten dituzte, eta oro-
bat frogatzen dute XMlren bidez aise asko gauza daitekeela 
baliabide-deskribapenen kodetze semantikoa. 

9.6 adibidea: 
 liburu-deskribapen bat zati bat idaztea Xml semantikoan

<book xmlns:dc=”http://purl.org/dc/terms/”  
dc:hedadura=”371 p.”>

<dc:title>Die Ringe des Saturn</title>

…

</book>

<book xmlns:db=”http://www.docbook.org/xml/4.5/ 
docbookx.dtd”> 

<bookinfo> 

<title>Die Ringe des Saturn</title> 

<pagenums>371 o.</orrialdekop>...</bookinfo> 

... 

</book>
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- lehen adibideak 9.5 adibideko hirugarren pasartea zabal-
tzen du. xmlns:dc=”...” segmentua, hain zuzen, izenespazio 
adierazpen bat da, dc eta aipaturiko URIa lotzen dituena, 
Uri hori, hain justu ere, Dublin Core Metadatu Egitasmoa da 
(DCMI); haur-elementuak <dc:title> eta horri atxikiriko ele-
mentuak dc:hedatura=“371” adierazten digute ezen horiekin 
loturiko balioak izenburuaren eta hedaduraren propietateei 
dagozkiela hurrenez hurren, Dublin Core izenespazioan. 

- Bigarren pasartean, aldiz, DocBook DtD izenespazioa ba-
liatzen da; bertan, <pagenums> elementu bat daukagu, zei-
naren esanahia agerikoa baita testuinguruari erreparatuz 
gero; izenburua, berriz, izenburua da; eta notazioaren geru-
za gehigarri batek honelakoak adieraz ditzake: edizio-pro-
zesuan dagoen liburu baten jatorri-fitxategiko metadatuak 
izan daitezkeela, ekoizteko bidean dagoela edo zure tablet 
kutunean dagoela.  

9.7 adibideari erreparatuz gero –Liburu-deskribapen baten 
zati bat idaztea RDFan edo mikrodatuetan–, bertako bi pasar-
teek erakusten dute zertan diren RDFa eta mikrodatuen for-
matuak. Horietako bakoitzak atributu espezifikoetara jotzen 
du, HtMl elementuetan bildutako propietate-balioen mota 
zehazteko. adibide bietan, liburuaren izenburua <span> ele-
mentu baten barnean biltzen da. RDFa formatuan, propietate 
atributua baliatzen da; mikrodatuen adibidean, berriz, item-
prop atributua baliatzen da elementuaren edukiak zein diren 
zehazteko: hain zuzen ere, «izenburua» da, <dc:title> elemen-
tuaren edukia ere «izenburua» dela dakigun bezalaxe.
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9.7 adibidea:  
liburu-deskribapen baten zati bat idaztea 

 rdfan edo mikrodatuetan

<div class=”book”>izenburua du 

<span property=”http://purl.org/dc/terms/ 
title”>Die Ringe des Saturn</span> 

eta orrialde hauek ditu <span property=”http://purl.org/
dc/terms/extent”>371</span></div>

<div itemscope itemtype=”book”>Izenburua du 

<span itemprop=”http://purl.org/dc/terms/title”>Die Rin-
ge des Saturn</span> 

eta orrialde hauek ditu <span itemprop=”http://purl.org/
dc/terms/extent”>371</span></div>

9.4 deskriBapenaren munduak 

aurreko bi ataletan, deskribapenei bi ikuspuntutik errepara-
tu diegu: egitura jakin batzuei jarraikiz diseinaturiko objektu 
bezala eta sintaxi jakin batzuk erabiliz idatziriko dokumentu 
bezala. Ikusi dugun eran, egitura eta sintaxi ugari daude au-
keran. Hala ere, hautu horiek ez dira modu isolatuan egiten. 
Hala nola arkitektoak edo diseinatzaileak ingurune eraikiaren 
mugen barruan jardun behar duen, hala nola autoreak idaz-
keta-sistemekin lan egin behar duen, deskribapenak ere beti 
sortzen dira aurrez existitzen den «mundu» baten parte gisa, 
zeinaren gainean ez baitaukagu kontrolik gutako inork.  

Kapitulu honen amaieran, aztertuko dugu nola uztartu diren 
egiturari eta sintaxiari loturiko hautuak historian, eta nola osa-
tu dituzten erabilera-patroi zabalak. Ez daukagunez termino 
hoberik, patroi zabal horiei «munduak» deitu diegu. «Mun-
dua» ez da termino tekniko bat, eta ez litzateke modu lite-
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ralean hartu behar: hemen labur-labur aipatuko ditugun apli-
kazio-eremu zabalak elkar gurutzatzen dira maiz, eta beste 
hainbat modutara identifikatu litezke deskribapen-egituren 
eta -sintaxien patroiak. Hori esanda, hemen deskribatzen di-
tugun hiru munduek deskribapen-formen patroi egiazkoak is-
latzen dituzte, zeinek eragina baitute tresnei eta teknologiari 
dagozkien auzietan. Baliabide-deskribapenak sortzen edo ku-
deatzen ari zarenean, seguru asko, aintzakotzat hartu behar-
ko duzu zure deskribapenak mundu batekin edo gehiagorekin 
egokitzen ote diren. 

9.4.1 dokumentuak prozesatzearen mundua

Hizpidera ekarriko dugun lehen mundua dokumentu narra-
tibo-transakzional hibridoen sorrerari, prozesamenduari eta 
kudeaketari dagokio gehienbat, hau da jarraibideen eskulibu-
ruei, testuliburuei edo Erdi aroko eskuizkribu ohardunei (Ikus 
Dokumentu Moten Espektroa). Dokumentu horiek ez dute 
antz handirik elkarren artean, baina guztietan nahasten dira 
testu narratiboa eta datu egituratuak, eta eredu gisa adieraz 
daitezke, modu erabilgarrian, zuhaitz-egiturak baliatuz. Ezau-
garri komun horiek dituztenez, tresna oso bestelakoek –hala 
nola argitalpen softwareek, hornikuntza-katearen kudeaketa-
rako softwareek eta edizio akademikorako softwareek– bat 
egin dute, eta XMln oinarrituriko konponbideak baliatzen di-
tuzte. («XMl mundua» izen egokia litzateke, halaber, doku-
mentuak prozesatzearen mundua izendatzeko). 

Bat-etortze hori ez da ustekabean gertatu, izan ere, xede 
zehatz batekin sortu baitzen XMl: dokumentuei egitura eta 
datuak eranstearen arazoa konpontzeko, «markaketaren bi-
dez». Markaketa Hizkuntza Orokortu Estandarraren (SGMl) 
ondorengoa da XMl, eta lehenak, berriz, IBMren Markaketa 
Hizkuntza Orokortua du oinarri, zeina sortu baitzen eskala 
handiko dokumentazio teknikoa ekoitzi eta kudeatu ahal iza-
teko. Markaketa oso esplizitua denez, egokia da egitura- eta 
eduki-motei dagozkien bereizketak adierazteko testuinguru 
instituzionaletan; horrelako testuinguruetan, hain zuzen ere, 
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informazioa antolatzeko sistemek helmen, eskala eta bizi-zi-
klo oso handiak izaten dituzte; hori dela-eta, jende ezezagu-
nak erabiltzea eta aurreikusi gabeko xedeetarako erabiltzea 
suertatu daiteke. 

Espero izatekoa den eran, dokumentuak prozesatzearen mun-
duko tresnak eta teknologiak optimizatu egin dira, zuhaitz-e-
gituren bidez moldatzeko eta uztartzeko. «tresna-kate» bat, 
horrenbestez, batera erabiltzeko eta xederen bat lortzeko hel-
burua duten tresnen sorta bat da. 

XMl tresna-katea erabiltzen ez duten programatzaileen ka-
suan, beste programazio-hizkuntza batzuetan orobat eskain-
tzen dira XMlrekin jarduteko hiztegiak. Horren ondorioz, ba-
tzuek proposatu dute, eta zenbaitek sinetsi dute, XMl halako 
formatu unibertsal bat dela, sistemen artean datuak trukatze-
ko. alabaina, programatzaileak ohartu dira XMl Infosortak ez 
direla aise bateratzen programazio-hizkuntza ugaritan agertu 
ohi diren datu-egiturekin. «XMlrekin lan egitea»ri buruz hitz 
egiten denean, sarritan hau esan nahi da: XMlko zuhaitz-e-
giturak itzuli behar direla beste hizkuntza bateko datu-egitu-
retara –zerrendak eta hiztegiak, normalean–. Itzulpen horiek 
arazo-iturri suerta daitezke, eta sarritan bazterrean utzi behar 
dira XMlren abantailetako asko. Horren haritik, markake-
ta-hizkuntzak hainbat hamarkadaz erabili izan dira argitalpen 
instituzionalen munduan, JSON eta RDF ez bezala. 

XMl ez da konponbide unibertsal bat, diren eta ez diren arazo 
guztiak konpontzeko balio duena. Horrek, halere, ez du esan 
nahi ez denik konponbiderik egokiena arazoen sail zabal ba-
tentzat, tartean, zure arazoentzat. Jakin nahi baldin baduzu 
ea zure baliabide-deskribapenak dokumentu-prozesamen-
duaren munduaren parte diren, edo izan behar luketen, eran-
tzun honako galdera hauei: 

- Nire baliabide-deskribapenetan testu narratiboa, hipertes-
tua, datu egituratuak eta media-formatuen sail bat nahasten 
dira? 
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- Nire deskribapenak erraz adieraz daitezke, eredu bihurtuta, 
zuhaitz-egituren, hipertestu-esteken eta transklusioaren bi-
dez? 

- Erabili behar edo nahi ditudan hiztegiak XMl teknologien 
bidez eskuratzen dira?  

- aurrez existitzen diren deskribapenen multzo batekin jardun 
behar al dut, zeinak XMl gisa kodetuta baitaude jada? 

- XMl tresna-katea darabilten prozesuekin eta kideekin jardun 
behar dut, inter-operazionaltasunaren bidez? 

- Nire baliabide-deskribapenak argitaratu behar al ditut hain-
bat formatutan, sorburu bakar batetik? 

Galdera horietako baten edo gehiagoren erantzuna «bai» bal-
din bada, ziur aski dokumentuak prozesatzearen munduan 
diharduzu, eta ohitu beharko duzu deskribapenak zuhaitz 
gisa kontzeptualizatzen eta XMl tresnekin jarduten. 

9.4.2 WeBaren mundua 

Bigarren «mundua» 1990eko hamarkadaren hasieran sortu 
zen, World Wide Web eratzearekin batera. Datu zientifikoak 
azkar eta modu sinplean elkarbanatzeko premiaren haritik ga-
ratu zen weba. Jakina, hastapenetako erabilera hartatik askoz 
harago hazi da weba, eta, gaur egun, nonahiko azpiegitura 
bat da, era askotako informazio- eta komunikazio-zerbitzue-
tarako. («Nabigatzaileen mundua» izen egokia litzateke, hala-
ber, Webaren mundua deitu dioguna izendatzeko). 

Webeko dokumentuak, datuak eta zerbitzuak baliabide gisa 
kontzeptualizatzen dira, Baliabideen Identifikatzaile Estan-
darren (URI) bidez identifikatzen, eta Hipertestuak Igortzeko 
Protokoloaren bidez (HttP) idatzitako errepresentazioekin 
irits daiteke horietara. Errepresentazioak, bada, byte-sekuen-
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tziak dira, eta HtMl orrialdeetara, JPEG irudietara, taula-da-
tuetara edo HttPren bitartez igor daitekeen ia beste edo-
zertara eraman zaitzakete. Ez du axola zer diren: web bidez 
igorritako errepresentazioek beren buruen deskribapen bat 
biltzen dute. Deskribapen horiek propietate-balio pareen for-
ma dute, eta «HttP goiburuak» esaten zaie. Web errepresen-
tazioen HtttP goiburuak hiztegien gisan egituratuta daude. 

Hiztegi-egiturak beste hainbat lekutan agertzen dira webaren 
azpiegituran. URIek, esaterako, galdera- edo bilaketa-osagai 
bat txerta dezakete, ? karaktere batekin hasiz. Osagai hori, 
besteak beste, bilaketa-zerbitzuen parametroak emateko era-
biltzen da. Bilaketa-osagaia, normalean, hiztegi baten eran 
egituratzen da: propietate-balioen pareen sail bat, & karakte-
rearen bidez banatuta. adibidez, erreparatu URI honi: 

https://www.google.com/search?q=sebald&tbs=qdr:m

Goiko URI horrek bilaketa-osagai bat biltzen du: q=se-
bald&tbs=qdr:m. Hiztegi horretan q eta tbs propietateak 
agertzen zaizkigu, zeinek bilaketaren terminoa eta denboraz-
ko mugak zehazten baitituzte hurrenez hurren. 

Erraza da hiztegi-egiturekin jardutea edozein programa-
zio-hizkuntzatan, eta nonahi erabiltzen dira Weba programa-
tzeko marko ezagunetan. Web zerbitzuak inplementatzeko 
erabiltzen diren programazio-hizkuntzei dagokienez, goibu-
ruak eta bilaketa-parametroak aise bateratzen dira hizkuntza 
horietako hiztegi-egiturekin. Bezeroari dagokionez, bestalde, 
programazio-hizkuntza batek bakarrik jardun dezake web na-
bigatzaile guztietan: JavaScript. Hizkuntza horretan, halaber, 
hiztegiak dira datu-egitura nagusia. 

Hala, JSON, zeinak hiztegi-egitura eta JavaScripten oinarri-
turiko sintaxia baititu, bilakatu da, de facto, aplikazio batetik 
bestera datuak trukatzeko bide estandarra, negozio-transak-
zioei ez dagozkien web testuinguruetan, eta ez da harritze-
koa. Zenbait web zerbitzuk datu egituratuak eskaintzen di-
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tuzte, erabilera programatikorako; bada, zerbitzu horiek JSON 
bidez igor ditzakete beren datuak, zeina egokia baita bai nabi-
gatzaileetan JavaScript programak darabiltzaten programen-
tzat, bai nabigatzaileetatik kanpo dauden eta beste hizkuntza 
batzuetan idatzita dauden programentzat ere (adibidez, tele-
fono adimentsuetako aplikazioak).

Gaur egun, luze-zabal onartzen da desberdintasun erabil-
garriak daudela dokumentuak prozesatzeko munduaren eta 
Web munduaren ikuspegien artean. Horrek ez du esan nahi, 
halere, bi munduak ez direnik gurutzatzen. Webaren errepre-
sentazio-modu garrantzitsu batzuk, hala nola atom sindikazio
-formatua, XMln oinarrituta daude. Bestalde, zuhaitz-egiturak 
aukerakoak dira batez ere eduki narratiboa, eta ez transakzio-
nala, biltzen duten web errepresentazioetarako. Nolanahi ere, 
Webaren bidez eskuratu eta landu nahi diren deskribapen egi-
turatuei dagokienez, hiztegiak dira nagusi gaur egun. 

Jakin nahi baldin baduzu ea zure baliabide-deskribapenak 
Web munduaren parte diren, edo izan behar luketen, erantzun 
honako galdera hauei: 

- Nire deskribapenak jartzeko plataformei dagokienez, weba 
erabiliko dut nagusiki? 

- Nire baliabide-deskribapenak, batez ere, transakzioetara bi-
deraturiko datu egituratuak dira? 

- Nire deskribapenak erraz adieraz daitezke, eredu bihurtuta, 
propietate eta balioen zerrenda gisa (hiztegiak)? 

- Erabili nahi edo behar ditudan hiztegiak HtMl teknologien 
bidez eskura daitezke batez ere, hala nola mikrodatuen edo 
mikroformatuen bidez? 

- Programazio-hizkuntzen sail zabal batean erraz erabiltzeko 
modukoak izan behar dute nire deskribapenek? 
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Galdera horietako baten edo gehiagoren erantzuna «bai» bal-
din bada, ziur aski Webaren munduan diharduzu, eta ohitu 
beharko duzu deskribapenak hiztegi gisa kontzeptualizatzen 
eta JavaScriptekin eta antzeko programazio-hizkuntzekin jar-
duten. 

9.4.3 WeB semantikoaren mundua

aipagai izango dugun azken mundua, hein batean, balizko 
mundu bat da oraindik, aurreko munduekin alderatuz gero ba-
tez ere. Dokumentuak prozesatzearen mundua eta Web mun-
dua ongi ezarrita daude; Web Semantikoaren mundua, ordea, 
oraintxe ari da azaleratzen, duela hamar urte luze irudikatua 
izan zen arren. 

Web Semantikoaren munduari dagokion ikuspegia web mun-
duan oinarritzen da, baina zenbait agindu eta muga erans-
ten dizkio deskribapenak egituratzeko moduari. Web Seman-
tikoaren munduak, hain zuzen ere, baliabidearen kontzeptua 
bateratzen du webean baliabideei esleitzen zaien nozioarekin 
–URI bat daukan edozer–; bestalde, horixe bera egin dugu li-
buru honetan. Web Semantikoan, deskribatu nahi den orok 
izan behar du URI bat. are gehiago, Web Semantikoan, des-
kribapenak grafiko gisa egituratu behar dira, RDF metaere-
duarekin bat egin behar dute, eta baliabideak elkarren artean 
lotu behar dituzte horien URIen bidez. Datu Estekatuen ba-
besleek, berriz, agintzen dute ezen deskribapen horiek eskura 
jarri behar direla, HttP bidez igorritako errepresentazio gisa. 

azken horri dagokionez, Web Semantikoaren mundua ez da 
Web mundua bezalakoa. Baiki, URIen inguruan egituratzen da 
Web mundua ere, baina ez du baldintza gisa ezartzen deskri-
batutako baliabide orok URI bat izan dezala. adibidez, Web 
munduan, W.G. Sebalden liburuen deskribapen bibliografi-
koak dakartzan zerrenda bat URI jakin batean argitaratu lite-
ke, baina baliteke liburuek berek URIrik ez izatea. Web Seman-
tikoaren munduan, zerrendak ez ezik, liburu bakoitzak bere 
URIa izango luke, bestelako identifikatzaileez gainera. 
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HttP bilaketa bat egiten baldin baduzu, liburu zehatz ba-
ten URIarekin, baliteke, trukean, liburuaren deskribapen bat 
jasotzea, grafiko gisa egituratua, baldin eta datu estekatuen 
praktikak onenei jarraitzen bazaie. Horri dagokionez, Web Se-
mantikoaren mundua eta web mundua desberdinak dira beste 
behin ere, web munduak ez baitu inolako sinesmenik balia-
bideen errepresentazioek edo deskribapenek izan behar lu-
keten formaren harira (nahiz eta, ikusi dugun eran, webean 
hiztegi-egiturak hobesten diren maiz, deskribapenen kontsu-
mitzaileak ordenagailu-programak direnean). Web Semanti-
koan, ordea, deskribapen guztiak RDF grafiko gisa egituratzen 
dira. Deskribapen-grafiko bakoitza beste deskribapen-grafi-
ko batzuekin lotzen da, horien URIak aipatuz. Halatan, teo-
rian behintzat, Web Semantikoko deskribapen-grafiko guztiak 
grafiko-egitura bakar eta egundoko batean lotzen dira. Prak-
tikan, ordea, ez dago argi ea xede hori lortu daitekeen, ez eta 
desiragarria den ere.

Web Semantikoa hastapenetan dago oraindik; hala ere, ba-
liabide-deskribapenen kopuru nabarmen bat jada eskuragai 
dago goian aipatutako printzipioen arabera. Printzipio horiei 
jarraituz argitaratutako deskribapenak «Datu Estekatu» gisa 
izendatzen dira sarri. Hona hemen zenbait adibide muntaz-
ko: DBpedia, Wikipediako artikuluen gaiei buruzko deskriba-
penen grafiko bat; Fitxategi Egiaztatu Birtual Nazioartekoa 
(VIAF), zenbait liburutegi nazionaletan bildutako izen egiaz-
tatuen fitxategien izen-deskribapenen grafiko bat; GeoNa-
mes, toki-deskribapenen grafiko bat, eta Data.gov.uk, datu 
publikoen deskribapenen grafiko bat, Erresuma Batuko go-
bernuak eskura jarria. 

Datu Estekatuak gero eta gehiago badira ere, grafiko gisa 
egituratutako datuekin jarduteko tresnak oraindik ez dira 
behar bezala garatu, XMl tresna-katearen eta web programa-
zio-hizkuntzen bilakabidea kontuan hartuta. RDFrekin erabil 
daitekeen XMl sintaxi bat existitzen da, edonola ere, grafi-
ko-egiturako datuekin jardun nahi bada, XMl tresna-kate bat 
erabiltzea ideia txarra izaten da orokorrean. Bestalde, gogoan 
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izan programazio-hizkuntza gehienek ez dutela ahalbidetzen 
zuhaitz-egitura itzuli gabeekin jarduteko aukera: gauza bera 
gertatzen da grafiko-egiturekin. Grafiko-egiturako datuak efi-
zientziaz gorde eta bilatu nahi badira, grafikoen datu-base 
bat edo gordailu hirukoitz bat behar da. 

alabaina, Web Semantikoak abantaila ugari ditu. Batetik, ba-
liabideak identifikatzeko modu komun bat dauka (URIak), eta, 
gainera, metaeredu bakar bat darabil, baliabide-deskribapen 
guzti-guztiek elkarbanatzen dutena (RDF); horren ondorioz, 
askoz errazagoa da sorburu desberdinetako deskribapenak 
uztartzea. Jakin nahi baldin baduzu ea zure baliabide-des-
kribapenak Web Semantikoaren munduaren parte diren, edo 
izan behar luketen, erantzun honako galdera hauei: 

- Nire deskribapenak jartzeko plataformei dagokienez, weba 
erabiliko dut nagusiki? 

-  Garrantzitsua al da neure deskribapenen osagaiak aise eta 
libreki agregatu ahal izatea hainbat modutan, eta bestek 
sorturiko deskribapenekin uztartu ahal izatea? 

-  Grafiko-egiturak erabiltzea al da nire deskribapenak eredu 
bihurtzeko modurik onena?

-  Erabili nahi edo behar ditudan hiztegiak RDF bidez sortu al 
dira?

-  Datu Estekatu gisa argitaratu diren deskribapen-multzoekin 
lan egin behar al dut? 

Galdera horietako baten edo gehiagoren erantzuna «bai» bal-
din bada, ziur aski Web Semantikoaren munduan diharduzu, 
eta ohitu beharko duzu deskribapenak grafiko gisa kontzep-
tualizatzen eta Web Semantikoko tresnekin jarduten. 
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9.5 Bederatzigarren kapituluko

gakoak 

- Baliabide-deskribapenak osatzeko moduaren arazoari heldu 
nahi badiogu, bi ikuspegitatik erreparatu diezaiokegu: des-
kribapenak egituratzea edo idaztea. 

 (Ikus 9.1 atala: Sarrera)

- Sortak, zerrendak, hiztegiak, zuhaitzak eta grafikoak: horra 
hor zenbait egitura-mota, baliabide-deskribapenak osatze-
ko erabil daitezkeenak.

 (Ikus 9.2.1 atala: Egitura-motak)

- Zerrendak, sortak bezalaxe, itemen bildumak dira, baina 
muga gehigarri bat dute: bertako itemak ordenatuta daude.

 (Ikus 9.2.1.3 atala: Zerrendak)

- Hiztegiak –mapa edo aukera asoziatibo ere esaten zaie– pro-
pietate-balio bikoteen edo sarreren sortak dira.

 (Ikus 9.2.1.4 atala: Hiztegiak)

- Zuhaitzek bi eratako osagaiak dituzte: nodoak, eta horiek 
lotzeko ertzak. 

 (Ikus 9.2.1.5 atala: Zuhaitzak)

- XML Infosorta zuhaitz-egitura bat da: egitura horretan, 
zuhaitzeko nodo bakoitza mota jakin bateko «informazio-i-
tem» bat da.

(Ikus 9.2.2.2 atala: XML Informazio Sorta) 
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- Praktika ona da eskemak erabiltzea datuen errepresentazio
-formatua zehazteko; hori eginez gero, ulermen partekatua 
errazten da, eta epe luzeko mantentze-ahalmenari ere la-
guntzen zaio. 

 (Ikus 9.2.2.2 atala: XML Informazio Sorta) 

- Kodetze-eskemak, hain zuzen ere, idazketa-sistema edo sin-
taxi berezituak dira, balio-mota jakin batzuentzat erabilga-
rriak. Kodetze-eskemek zehazten dute nola errepresentatu 
informazioa testualki. 

 (Ikus 9.3.1 atala: Notazioak)

- Idazketa-sistemetan notazioak erabiltzen dira; gainera, arau 
batzuk ezartzen dira, notazioen erabilera zehazteko.

 (Ikus 9.3.2 atala: Idazketa-sistemak)

- Idazketa-sistema ugarik notazio berdina erabil dezakete 
nork bere erara, eta hori egiteko moduetako bat erakusten 
dute ordenamendu-modu desberdinek.

 (Ikus 9.3.2 atala: Idazketa-sistemak)

- Sintaxiaren arauek zehazten dute zer karaktere uztartu dai-
tezkeen hitzak osatzeko, eta zer hitz uztartu daitezkeen 
maila gorenagoko egiturak osatzeko. 

 (Ikus 9.3.3 atala: Sintaxia)

- Dokumentuak prozesatzearen mundua dokumentu narrati-
bo-transakzional hibridoen sorrerari, prozesamenduari eta 
kudeaketari dagokio gehienbat.

 (Ikus 9.4.1 atala: Dokumentuak prozesatzearen mundua)
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- Web Semantikoaren munduak baliabidearen kontzeptua ba-
teratzen du webean baliabideei esleitzen zaien nozioarekin 
–URI bat daukan edozer–; bestalde, horixe bera egin dugu 
liburu honetan. Web Semantikoan, deskribapenak grafiko 
gisa egituratu behar dira, RDF metaereduarekin bat egin 
behar dute, eta baliabideak elkarren artean lotu behar di-
tuzte horien URIen bidez.

 (Ikus 9.4.3 atala: Web Semantikoaren mundua) 
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10.1  Sarrera

Irudika ezazu gela ilun bat, Detroit hiriko komisaldegiko so-
toan, metalezko apalategiz beterik: apalategietan kaxa mor-
doxka bat dago, ebatzi gabeko kasuen fitxategiekin; aztarnak 
gordetzen dituzte, zorrotz bildurik eta kategorizaturik, baina 
sekula argituko ez diren erailketen dokumentazioa ez du inork 
ikuskatuko. Irudikatu, bestela, New Jerseyko hiri txiki bateko 
historia elkartearen liburutegia: aurrekontu-murrizketei aurre 
egiteko, zuzendaritza-batzordeak itxi egin du, eta giltzapetu-
rik geratu dira hango altxorrak; tentu handiz zainduta egon 
arren, ikus-entzuleek ezin dute horietara jo. Edo irudikatu, 
bestela, biltegiratze-formatu umezurtz batean kodetutako 
datu baliagarriak: negozioei buruzko erregistroak, ordenagai-
lu modernoetan ez dabilen datu-base sistema batean; errolda-
ri buruzkoa datuak, 1970eko jabetzapeko kasete magnetikoe-
tan gordeta; zeure nobela amaitu gabea, diskete-sail batean 
gordea. Badakizu, jakin, datuak hor daudela, baina ezin duzu 
elkarreraginean jardun horiekin. 

Elkarreragin-jarduerarik gabeko antolaketa-sistemak gauza 
tristea dira benetan. 

Elkarreragin-jarduerak dira 1. kapituluan proposatu genituen 
bi galdera funtsezkoren erantzuna: zergatik eta noiz antola-
tzen dira baliabideak? 

«Zergatik?» galdera liburu honetako kapitulu guztietan ager-
tu da, atzealdean zein lehen lerroan: baliabide bat hautatzen 
dugun aldiro, antolaketa-sistema batean txertatzeko, des-
kribatzeko, edo antolaketa-printzipioren baten arabera an-
tolatzeko, elkarreragin-jarduera bat darabilgu buruan. Gure 
erabiltzaileek haien premia izango dutelako sartzen ditugu 
baliabideak gure sisteman; gure erabiltzaileek errazago topa 
ditzaten, uler ditzaten edo beste baliabide batzuekin modu 
esanguratsuan lot ditzaten esleitzen dizkiegu baliabideak ka-
tegoria bati edo gehiagori.
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Kapitulu honetan, txandaka jorratuko dugu elkarreragin-jar-
dueretarako diseinua eta elkarreragin-jardueren diseinua: ho-
rretarako, «noiz?» galderaz gogoetatu behar dugu. 2.5 atalean, 
baliabideak «sarreran» edo «irteeran» antolatzea alderatu ge-
nuen, baina bereizketa hori ez da beti aproposa. Errepara die-
zaiogun liburu-apalategi bati: ez badituzu baliabideak sarre-
ran antolatzen (alegia, liburua apalategian jartzen duzunean), 
ezin dituzu irteeran antolatu; liburu-apalategi desantolatu bat 
daukazu, besterik ez. liburu bat berreskuratzeko garaia iristen 
zaizunean, bilaketa-algoritmo lineal bat erabili beharko duzu, 
indar hutsezkoa: liburu-bizkar guzti-guztiak irakurri beharko 
dituzu, harik eta nahi duzun hori topatu arte, eta ekintza ho-
rrek ez du berekin ekarriko apalategiko gainerako liburuak an-
tolatuago egon daitezela. 

Baliabide digitalak eta web antolaketa-sistemak, ordea, guz-
tiz bestelakoak dira. are, «informazio-antolaketaren» eta «in-
formazio-berreskurapenaren» artean tradizionalki ezarri izan 
den muga lausotzen dutela argudiatzen dugu; webaren bidez, 
informazio digital nonahikoaren bidez eta lainoen konputa-
zio-prozesamenduak zein Mooreren legeak bideratzen duen 
prozesatze-, biltegiratze- eta komunikazio-gaitasun mugaga-
bearen bitartez, milaka milioika pertsonak web orriak sortzen 
dituzte, horietan barna nabigatu, blogak idatzi, etiketak ipi-
ni, txiokatu eta era guztietako edukia kargatzen zein deskar-
gatzen dute, «antolatzen» edo «berreskuratzen» ari ote diren 
pentsatu gabe. Jendeak bere telefono adimentsuak erabiltzen 
dituenean webean ibiltzeko edo aplikazioak baliatzeko, tele-
fonoak bere kokapenari buruzko informazioa igortzen du, eta 
informazio hori baliatzen da bilaketen ondorioz berreskuratu-
ko den informazioa galbahetzeko eta berrantolatzeko. Emai-
tzak antolatzea erabiltzailearen kokapenarekin bat etor daite-
zen, kurazio konputazionalaren molde bat da, baina azkar eta 
modu automatikoan gertatzen denez, ez gara hartaz apenas 
ohartzen. Era berean, hasiera batean informazioa berreskura-
tzeko modutzat jotzen zen aplikazio oro, gaur egun, informa-
zio-antolaketari ez legozkiokeen jarduerekin eta funtzioekin 
uztartzen da gero eta gehiago. 
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Hala, sistemetako baliabideak antolatzeko uneari dagokion gal-
derara iristen gara: informazioa berreskuratzeko teknika kon-
putazionalak ezar diezazkiokegu baliabide-sorta bati, zeina ez 
baitago antolatuta guk gauzatu nahi genukeen elkarreragin-jar-
duera bat ahalbidetzeko moduan. Baliteke sistemaren diseinua 
kaskarra izatea, edo beste xede baterako diseinatua egotea; bali-
teke hainbat antolaketa-sistemetako baliabideak bildu edo agre-
gatu nahi izatea, eta horietako bakoitzak bere helburuak eta di-
seinu-akatsak izatea. arrazoiak edozein izanda ere, baliabideak 
berrantolatzen ari gara «irteeran», liburu honetako aurreko zortzi 
kapituluetan aipatu ditugun printzipioei eta prozedurei jarraituz. 

Museoetako elkarreragin-jarduera ohikoenak 

Museoetan, sarri, baliabide oso bitxiak edo baliotsuak 
biltzen dira, zeinak ez baitira tokiz aldatzen; hori dela-e-
ta, museotako item ospetsuenen inguruan jendea ego-
ten da pilaka. Sarritan, jendetzaren ondorioz, ez da au-
kerarik izaten item bitxiari lasai erreparatzeko. Egoera 
ironiko hori argi bai argi erakusten du adibide honek: 
Pariseko Louvre museoan, 6 metroko kontrol-hesi bat 
ezartzen da Gioconda (edo «Mona Lisa») margolanaren 
inguruan. 

(Argazkia: R. Glushko)
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antolaketa-sistemen elkarreragin-jarduera funtsezkoa zera 
izaten da: baliabideetara edo baliabide-deskribapenetara iris-
tea, bai fisikoki bai digitalki. Batzuetan, baliabideak edo ba-
liabide-deskribapenak uztartu behar ditugu baldin eta era-
ginkortasunez iritsi nahi badugu horietara; horrek, beraz, 
hainbat erronka dakartza berekin, estrategiari, diseinuari eta 
inplementazioari dagokionez. Izan ere, ekoizleek, maiz, iden-
tifikazio-, deskribapen- eta katalogo-formatu desberdinak 
baliatzen baitituzte antzeko baliabideetarako. Zerbitzu-horni-
tzaileek teknologia desberdinak erabiltzen dituzte, informazio
-politika desberdinak ezartzen, eta prozesu desberdinak gara-
tzen dituzte beren antolaketa-sistema bereizietan. 

antolaketa-sistema batzuek ahalmena dute beste sistemek 
zer deskribapen-estandar erabili behar duten zehazteko. Wal-
mart, adibidez, aEBko xehekako saltzaile handiena da, eta 
antolaketa-sistema bat diseinatu du bere horniketa-katerako, 
zeinak ondasun fisikoak efizientzia eta eraginkortasun maxi-
moarekin eskuratzea eta mugitzea ahalbidetzen baitu. Siste-
ma horri esker, enpresak dirua aurrezten du inbentarioaren 
kudeaketan eta banaketan, eta, gainera, aurrezpena maximi-
zatzeko, Walmartek bere hornitzaileei eskatzen die datu-ere-
du berdina erabil dezaten, konpainiak ezarritako estandarrak 
bete ditzaten eta teknologia berriak ezar ditzaten, hala nola 
barra-kodeak eta RFID etiketak, sistema horrek behar dituen 
elkarreragin-jarduera oso efizienteak ahalbidetzeko. 

Beste antolaketa-sistema batzuek, berriz, halabeharrez mol-
datu behar dute beren lehiakideek garatzen duten horreta-
ra. Shopstyle.com online xehekakoan, esaterako, e-merkatari-
tzako interfaze arrunt bat aurkezten da: erosleak modari eta 
edertasunari loturiko produktuen sailetan barna ibil daitezke, 
zeinak kategoria ezagunetan antolatuta baitaude. atzealdean, 
ordea, Shopstyle webgunea 250etik gora online dendaren ka-
talogoak agregatzen ari da, eta sarbide-elkarreragin etenga-
bea eskaintzen du horien guztien merkantzietara. Egiaz, ez 
du ezer saltzen: bezeroak bideratzen ditu beste online dena 
horietara, han eros dezaten dena delako produktua. Walmar-
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tek baliabide fisikoak mugitzen ditu; Shopstyleren elkarrera-
gin-jarduera garrantzitsuenak, ordea, baliabide digitalen des-
kribapenak mugitzea eta uztartzea dira. 

Merkantzia-katalogoetan nabigatzea 

Shopstyle.com orrialdeak interfaze garden bat eskain-
tzen du, ehunka online arropa-saltokiren katalogoetara 
bideratzen zaituena; horretarako, katalogo horien ze-
rrendak agregatzen ditu, den-denak orrialde bakar ba-
tean eskuragarri egon daitezen. 

(Pantailaren argazkia: Ian MacFarland)

Beste zenbait antolaketa-sistema, halere, erakundeek xedatu-
tako estandarren arabera jarduten dira, edo beren antolake-
ta-praktikak eta elkarreraginak lerrokatzeko prozesu demo-
kratiko eta neketsuetan parte hartzen dute. liburutegiek eta 
museoek, adibidez, hala egiten dute. liburutegietako elkarrera-
gin-jarduera garrantzitsuena mailegua da, noski: liburu bat har-
tzea, liburutegitik kanpo erabiltzeko, eta, amaitzen duzunean, 
atzera liburutegira itzultzea. Bezeroek, katalogoaren bidez, gai 
jakin bati buruzko liburuak, edo autore batenak, edo izenburu 
jakin bat daukatenak, bilatzen dituzte; ondoren, dagokion apa-
letik hartu, edo liburuzain bati eskatuko diote liburuak berres-
kuratzeko. Interes publikoaren izenean sortutako instituzioak 
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direnez, liburutegiek estandarrekin eta prozesu demokratikoe-
kin bat egiten dute, ziurtatze aldera erabilera-modu koheren-
teak eta ezagunak eskainiko dizkietela bezeroei, eta, halaber, 
bilaketa-elkarreragin boteretsuak ahalbidetuko dituztela, esate 
baterako, katalogo bateratuak, zeinetan hainbat liburutegita-
ko baliabide-deskribapenak uztartzen baitira, bilaketa eskaini 
aurretik. Katalogo bateratuei esker, bezeroek, bilaketa bakarra-
rekin, egiazta dezakete ea baliabide jakin bat eskura dagoen 
berek erabil dezaketen liburutegietako batean. 

Museoek interes publikoari men egin behar diote orobat, eta 
estandarrak eta prozedura demokratikoak erabiltzen dituzte 
liburutegien antzera, baina museoetako bisitariek ez dituzte 
baliabideak mailegatzen; aitzitik, baliabideak behatzen dituzte. 
Museoen bitartez, artefaktuak erakusten dira sormen-testuin-
guruetan, eta jendeak hala deskubritzen edo esperimentatzen 
ditu baliabideak; bestalde, museoek elkarreragin hori online 
inplementatzen dutenean, hala nola webgune batean, sarbide 
publikoaren aukera izugarri hazten da. Urruneko bezeroek, ezin 
dutenek museo fisikora joan, bilduma birtualera jo dezakete; 
gainera, halako bildumetan, momentu jakin horretan ikusgai ez 
dauden baliabideak ere erakusten dira.

Era berean, digitalizazioari esker, bisitariek beste ikuspegi ba-
tetik errepara diezaiokete museoko baliabideei, museo fisikoan 
egin ezin daitekeen moduren batean, alegia. adibidez, Googlen 
arte Proiektuan, erabiltzaileek zooma baliatu dezakete margo-
lan digitalizatuen xehetasun txikiak ikusteko. Museoak hasiak 
dira teknologia eta 2.0 Webaren zenbait ezaugarri, hala nola 
etiketak eta sare sozialak, baliatzen, bisitari berriak erakartzeko. 

2004an abiatu zen MuseumFinland egitasmoa, zeinak atari 
bat eskaini nahi du museo bilduma heterogeneoak argitara-
tzeko Web Semantikoan. Getty Informazio Institutuak eta Na-
zioarteko Dokumentazio Batzordeak – Nazioarteko Museoen 
Kontseiluaren parte da– estandarrak sortu dituzte, ziurtatze 
aldera mundu osoko museoek modu koherentean kudeatzen 
dutela beren bildumei buruzko informazioa. 
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Nola kudeatu daitezke desberdintasun horiek, etenaldirik ga-
beko elkarreraginak izan daitezen antolaketa-sistema barruan 
eta horien artean? Zer baldintza bete behar dira desio diren 
elkarreragin-jarduerak eskaintzeko? Nola inplementatzen dira 
inplementazio-mota desberdinak? azkenik, nola ebaluatu 
daiteke elkarreragin-jardueren kalitatea, horiek sortzeko bal-
dintzekin alderatuta? Elkarreraginei dagozkion galdera nagu-
si horiei erantzuten saiatuko gara. 

Kapitulu honetan barna ibiltzeko

Kapitulu honetan zera aztertuko dugu: zer prozesu ga-
ratzen dituzten elkarreraginek, antolaketa-sistemetako 
baliabideen bidez, zerbitzu baliagarriak eskaintzeko be-
ren erabiltzaileei (gizakiak zein agente konputaziona-
lak). Hala, honako gai hauek landuko ditugu: elkarrera-
gin-jarduera egokiak zehaztea (10.2 atala), baliabideak 
antolatzea elkarreragin-jardueretarako (10.3 atala), el-
karreragin-jardueren inplementazioa (10.4 atala) eta el-
karreragin-jardueren ebaluazioa eta egokitzapena (10.5 
atala). Galdera funtsezkoek antolaketa-sistema guzti
-guztiei eragiten diete; nolanahi ere, atal honetan, beren 
xedeak betetzeko ordenagailuak darabiltzaten sistemei 
erreparatuko diegu. 

10.2 elKarreragin-jardueraK 

zehaztea

Elkarreragin-jarduerak eraginkortasunez inplementatzeko es-
trategia bat sortu nahi bada, oreka zail bat sortu behar da 
lau faktore hauen artean: baliabideak, horiek antolatzen eta 
kudeatzen dituzten antolaketa-sistemak, horien sortzaileak 
eta horien balizko erabiltzaile edo kontsumitzaileak. Elkarre-
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ragin-jardueren diseinua gidatzen dute erabiltzaileen baldin-
tzek eta inplementazio-prozesuko hautuetan baldintza horiek 
duten eraginak. Halaber, elkarreragin-diseinua mugatzen dute 
baliabideen eta sistemen propietate teknikoek eta baldin so-
zialek zein legeari dagozkienek. Elkarreragin-jardueren hel-
mena eta eskala zehaztu nahi badira, tentuz aztertu behar 
dira faktore indibidual horiek, horien konbinazioa eta dakar-
tzaten ondorioak. 

Badira bi erabaki-mota, eta erabilgarria da horiek bereiztea: 
batzuetan, hainbat alternatiba egingarri daude, eta horietako 
bat hautatu behar da; beste batzuetan, ordea, mugak daude: 
zenbait diseinu-hautu baztertu egin dira, edo ez dira eginga-
rriak, aurreko hautuen ondorioz. antolaketa-sistema bat sor-
tzen denean, helburua honakoa da: diseinu-erabakiek etorki-
zunean egingo diren hautuak babestea edo, bestela, mugak 
ezartzea, zeinen bitartez diseinu-erabaki desiragarriak hauta-
tuko baitira. 

geratu eta pentsatu: Mugak vs Malgutasuna

Gogora ekarri ezazu informazioa antolatzeko egitasmo 
bat, tartean ibili zinen bat. Egitasmoa inplementatzeko 
erabiltzen zen antolaketa-sistemari dagokionez, gogoan 
duzu zer modutan mugatu zuen ideia bat adierazteko 
lana? Inplementazioak zer eragin negatibo izan zuen 
egitasmoaren gainean? Zer zentzutan izan zezakeen 
muga horrek efektu positibo bat?  

10.2.1 erabiltzaileen baldintzaK 

Erabiltzaileek (gizakiek zein agente konputazionalek) baliabi-
deak bilatzen dituzte antolaketa-sistemetan, ez soilik baliabi-
de horiek identifikatzeko, ezpada, halaber, hautatu dituzten 
baliabide horiek eskuratzeko eta gehiago erabiltzeko (hala 
nola irakurtzeko, multzokatzeko, oharrak idazteko, erosteko, 
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kopiatzeko, banatzeko, egokitzeko etab.). Baliabideak nola 
eta nork erabiltzen dituen, eragin handia du honako kontu 
hauetan: baliabide-deskribapena zer neurritan erakusten den, 
zer kanalen bidez eskaintzen den eta zein den elkarreragin
-jardueraren zehaztasuna edo doitasuna. 

Erabiltzaileek beren xedeak lortzeko moduko elkarreragin
-jarduerak ahalbidetu behar lituzkete antolaketa-sistemek. 
Erabiltzaile baten eta antolaketa-sistema baten arteko harre-
mana zenbat eta abstraktuagoa izan, eta zenbat eta bitarte-
kari gehiago egon tartean, baldintzak xehe-xehe azaldu behar 
dira. Erabiltzaileen baldintzak zuzenean adieraz daitezke, edo 
modu inplizituan azaldu, sistemaren sofistikazioaren edo gai-
tasun funtzionalen arabera. 

armairu bati dagokionez –baliabide fisikoetarako antolake-
ta-sistema pertsonal bat– alkandora jakin bat aurkitu nahian 
dabilen pertsonak zera pentsa dezake: «Non dago nire al-
kandora hawaiiar horia?», baina ez dio zertan inori jakinara-
zi bilaketa-irizpide hori modu esplizituan. Negozioetako zein 
instituzioetako antolaketa-sistemetan, ordea, erabiltzaileak 
deskribatu egin behar du zer baliabide nahi duen eta, gainera, 
sistemarekin elkarreraginean jardun behar du, aukeran dau-
den baliabideetako bat hautatzeko. Baliteke, elkarreragin-jar-
duera horretan, giza bitartekari bat egotea, hala nola saltzaile 
bat edo liburuzain bat, edo bitartekari konputazional bat bes-
tela, hala nola bilaketa-motor bat. 

Erabiltzaileen informazio-beharrak, normalean, erabiltzaileek 
zer baliabide-mota eta zer eduki behar duten zehazten du. 
Erabiltzaileen informazio-beharrak, gehien-gehienetan, bila-
keta-galderetan adierazten dira (bilaketa-koadroan idazten 
dena) edo, bestela, nabigatzeko orduan eskaintzen diren ka-
tegoria sistemiko bat edo gehiago hautatuz. Bilaketak oso 
sinpleak izan daitezke, hitz-gako gutxi batzuk erabiliz, edo 
oso konplexuak eta espezializatuak, bilaketa-eremu edo era-
gile desberdinak erabiliz; baliteke, are gehiago, bilaketa-hiz-
kuntza berezi bat baliatzea, erabiltzaile adituei dagokiena. 
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Badira zenbait teknika, erabiltzaileei laguntzeko bilaketak egi-
ten: zuzenketa ortografikoa, bilaketen hedapena eta iradoki-
zunak. Beste teknika batzuk, berriz, hala nola breadcrumb na-
bigazioa eta alderdien araberako galbahea, lagungarriak dira 
antolaketa-sistema baten kategoria-sisteman barna ibiltzeko. 
Sistema batzuetan, bilaketak hizkuntza naturalean egin dai-
tezke; ondoren, sistemak berak eraldatzen du, prozesatzeko 
errazagoa izango den deskribapen bat sortuz. Informazio ez
-testuala bilatzeko –argazkiak, bideoak–, testua baliatzen da 
gehienetan, baina sistema batzuk gai dira deskribapenak kon-
putatzeko irudietatik edo audio-fitxategietatik abiatuta. adi-
bidez, erabiltzaileak doinu bat kantatu dezake ahapetik, edo 
zerbait marraztu, eta bilaketa kaxan sartu. 

agente konputazionalen informazio-beharrak, berriz, agen-
teen sortzaileek ezarritako arauen eta irizpideen mendekoak 
dira (hots, agentearen funtzioaren edo xedearen mendekoak). 
agente konputazional bat elkarreraginean jarduten denean 
beste agente edo zerbitzu konputazional batekin, bere aPIa 
erabiliz, elkarreraginaren emaitzak informazio-beharrak aseko 
ditu zehatz-mehatz, kasu idealean. 

antolaketa-sistemen diseinatzaileek aintzat hartu behar dute 
pertsonak ez direla erabaki-egile guztiz gaiak eta arraziona-
lak. Memoria- eta arreta-gaitasun mugatua du jendeak; horre-
gatik, pertsonek ezin dute dena oroitu, eta ez dira gauza aldi 
berean kontu gutxi batzuk gogoan gordetzeko baizik. Muga 
oinarrizko horien ondorioz, jendeak, erabakiei aurre egin 
behar dionean, ahalegin kognitiboa murrizten du, hala nahita 
nola nahigabe. 
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irudi-bilaketa googlen 

Googleko irudi-bilatzaileari esker, irudi-fitxategi bat sar 
daiteke bilaketa-kaxan, testuaren ordez; hala, horren an-
tzeko irudiak bilatuko dira, eta bilatzailea, gainera, irudia-
ren gaia zein den ahalik hobekien igartzen saiatuko da. 

(Pantailaren-irudia: Ian MacFarland)

Honek guztiak badu eraginik jendearen jarreran hainbat modu-
tan, eta horren erakusgarria da Barry Schwartzek Hautuaren pa-
radoxa deitzen dion hori. Uste izatekoa litzateke jendeak nahia-
go lukeela aukera gehiago edukitzea eskura, eta ez gutxi batzuk, 
horrela modua izango lukeelako bere baldintzekin hobekien 
egokitzen den baliabidea hautatzeko. Kontrara, hautu gehiago 
aztertzeak ahalegin mental handiagoa dakarrenez, estresa eta 
erabakitzeko ezintasuna sor ditzake, eta baliteke jendeak amo-
re ematea eta ezer ez hautatzea. Esate baterako, luxuzko azoka 
batean, 24 marmelada mota eskaintzen ziren, baina jende gehie-
nak dastatzeari utzi zion seigarren motaren ondoren; aitzitik, au-
kera gutxiago eskaini zitzaizkion jendeari dagokionez, ehuneko 
handiago batek marmeladaren bat erosi zuen azkenean. 
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Fenomeno bera gertatzen da liburutegiak eta liburu-den-
dak alderatzen ditugunean. liburu-bilatzaile arrazional batek 
nahiago izan behar luke liburutegietako sailkapen-sistema 
xehea erabiltzea, eta ez BISaC sistema zabala, liburu-dende-
tan erabiltzen dutena. alabaina, erabiltzaile askok esaten dute 
ezen, sistema xehea erabiliz gero, ahalegin handiegia egin 
behar dutela, eta liburutegiei eskatzen diete liburu-dendetako 
antolaketa-sistema ezarri dezaten (ikus 8.3.3 atala). 

Jendeak ez du zertan ezer hautatu baldin eta sistemak hautu bat 
proposatzen edo aurre-hautatzen baldin badu, eta erabiltzaileak 
beste zerbait egin ezean, hautu hori lehenesten bada. Maiz, jen-
deak azaleko ebaluazio bat egingo du, ea aurre-ezarritako hau-
tu horrek zer neurritan asetzen dituen bere baldintzak, eta aski 
ondo baldin badago, ez du beste alternatibarik bilatuko. 

jarrera-ekonomia

Ekonomia klasikoak emantzat jotzen du ezen gizakiak 
eragile guztiz arrazionalak direla, beren helburuak lor-
tzera bideratuak, eta asebetetze edo erabilgarritasun 
maximoa lortzeko jarduten direla. Jarrera-ekonomiak, 
aitzitik, onartzen du ezen muga kognitibo zein emozio-
nalek eragiten dietela gizakiei, eta jendeak modu par-
tzialean hartzen dituela erabakiak, eta akatsak egiten 
dituela.  

Daniel Kanheman-ek eta amos tversky-k sistematiza-
tu zituzten jarrera-ekonomiaren zutarri psikologikoak, 
Herbert Simon-en lana oinarritzat hartuz; Simonek pro-
posatu zuen, lehen aldiz, jendeak «arrazionaltasun mu-
gatua» zuela. Kahnemanek eta tverskyk, beren aldetik, 
jendeari erabaki optimoak egitea eragozten dioten joe-
ra sistematikoak identifikatu zituzten, bai eta ahalegin 
kognitiboa aurrezteko erabiltzen dituzten heuristikak 
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ere. Kahnemanek honela alderatzen ditu ekonomia kla-
sikoa eta jarrera-ekonomia: 

Pentsamendu intuitiboari buruzko teoria psikologi-

koek ezin dute sinesmenaren eta hautuaren eredu nor-

matibo formalek adinako dotorezia eta zehaztasunik 

erdietsi, edo, beste modu batera esanda, eredu arra-

zionalak ez dira errealistak psikologiari dagokionez.

(Kahneman, 2003; 1.449 orrialdea)

Sunstein-ek eta thaler-ek jarrera-ekonomiaren erabile-
ra zabaldu zuten, «paternalismo libertarioa» izenpean, 
helburu honekin: antolaketa-sistemen diseinuaren bidez 
aukera-askatasuna mantentzea edo areagotzea, baina, 
aldi berean, jendearengan eragitea, sistema horren ara-
bera egokiak liratekeen hautuak egin zitzaten. Ikuspe-
gi hori ederki islatzen da beren liburu arrakastatsuaren 
izenburuan: Nudge [Bultzadatxoa]. aEBko eta beste 
hainbat tokitako gobernu-agentziak eta negozioak «bul-
tzadatxoa»ri loturiko arauak txertatzen ari dira zenbait 
eremutan, hala nola gizarte-, osasun- eta finantza-zerbi-
tzuetan, beren eskaintzen konplexutasuna dela-eta. 

Jarrera-ekonomiak antolatzearen diziplinaren osagarri 
gisa balio du, hain justu ere, zenbait ideia eskain ditza-
keelako erabiltzaile tipikoen pentsaeraz eta portaeraz, 
eta, horien ondorioz, sailkapen eta hautu eraginko-
rragoak egin daitezkeelako. Nolanahi ere, jarrera-e-
konomiaren printzipioak orobat erabil daitezke anto-
laketa-sistema kaltegarriagoak diseinatzeko, jendea 
manipulatzen dutenak: hautatu edo egin nahi ez dituz-
ten zein komeni ez zaizkien erabakiak harraraziz jen-
deari (ikus Eredu ilunak).
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Giza arrazionaltasunaren mugak –erabakiak hartzeari dago-
kionez– dira jarrera-ekonomia deritzon diziplinaren aztergai 
nagusia. 

Erabiltzaileen portaera xederik gabean oinarrituriko elkarrera-
gin-jarduerak aurreikusi behar lituzkete antolaketa-sistemek. 
Erabiltzaile batek, nahiz eta baliabide bati loturiko premia 
zehatzik ez izan buruan, elkarreraginean jardun dezake anto-
laketa-sistema batekin, ikuste aldera zer biltzen duen sistema 
horrek, edo entretenimendua zein hezkuntza jasotzeko. De-
magun bisitari bat museoan sartu dela kanpoko bero-sapari 
ihes egiteko. Haren erabilera-baldintza zera izango da: berorik 
ez egotea eta –beharbada– gauza interesgarriak ikustea. Zoo-
ra doan bisitarik batek, baliteke animalia jakin bat ikusi nahi 
izatea, baina, gehien-gehienetan, ausazko bide bati jarraituko 
dio, gutxi gorabehera, zooko baliabideetan barna. Era berean, 
webean barna surfeatzea ere ekintza ausazkoa da, eta ez in-
formazio-beharrak bideraturiko portaera bat. Halako baldin-
tzak asetzeko, ez da nahikoa bilaketa-gaitasunak eskaintzea 
eta kito; aitzitik, bestelako elkarreragin-mota batzuk eskaini 
behar dira, hala nola nabigazioa edo iradokizunak. 

azkenik, erabiltzaile guztiak ez dira gizakiak, ez dituzte beren 
bilaketa-galderak idazten edo katalogoetan bilatzen. antola-
keta-sistemek aurreikusi behar lukete zer gertatuko litzate-
keen baldin eta agente konputazionalek sistemara joko balute 
aPIen bidez (aplikazioak programatzeko interfazeak); halako 
kasu batean, beharrezkoa da sarbide-prozedura eta baliabide
-deskribapen oso estandarizatuak erabiltzea, elkarreraginak 
ahalbidetu nahi badira.  

10.2.2 Muga Sozio-politiKoaK eta antolaKetari 
dagozKionaK 

Elkarreragin-jarduerak diseinatzeko garaian, bada muga ga-
rrantzitsu bat, izan ere, antolaketa-sistemen ekoizleen sarbi-
de-arauak ezartzen dituzte, 3.4.3 atalean azaldu dugun bezala 
(Sarbideari dagozkion arauak). Baliabideak eta beren deskri-
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bapenak mugatuta badaude, baliteke elkarreragin-jarduere-
tan zenbait propietate erabili ezin izatea, eta, ondorioz, elka-
rreragin-jarduera horiek ez ahalbidetzea. 

antolakundeen arteko mugak zein muga sozio-politikoak ezar-
tzen dira baldin eta elkarreragin-jarduera bateko alderdiek, edo 
baita antolaketa-sistema bateko ekoizleek ere, boterea gauzatu 
badezakete beste alderdi batzuen gainean, eta, horrenbestez, 
elkarreragin-jardueraren nolakotasuna kontrolatu badezakete 
(are, baita baliabide-deskribapenen nolakotasuna ere kontro-
latu badezakete). Badira hainbat muga-mota: 

INFoRMAzIoAREN EtA botERE EkoNoMIkoAREN  
ASIMEtRIA 

Zenbait antolakundek ahalmena dute beren elkarreragin-bal-
dintzak eta deskribapen-formatuak ezartzeko beren bezeroei. 
adibidez, Google eta apple enpresek, nork bere aldetik, jabe-
tzapeko aPIen bidez eta hirugarren alderdi baten aplikazioak 
onartzeko prozesuaren bidez, zehaztu dezakete ea zer neurri-
tan lor dezaketen inter-operazionaltasuna beren plataforma 
ugariak darabiltzaten produktuek, zerbitzuek eta aplikazioek. 
Beraz, alde batetik, eragile nagusi gutxi batzuk daude, eta, 
bestetik, laguntza, zerbitzu edo osagai osagarriak eskaintzen 
dituzten entitate txikiago mordoxka bat; batzuen eta besteen 
artean asimetria itzela dagoenez, de facto estandarrak sor dai-
tezke, zeinak zama handi samarra izan baitaitezke negozio txi-
kientzat; ondorioz, lehiakortasuna murriztu daiteke orokorrean. 

EStANdARRAk 

Industriako edo komunitateko estandarrak funtsezkoak izan 
daitezke sistemen, aplikazioen eta gailuen arteko inter-ope-
razionaltasuna ahalbidetzeko. Interfaze estandar batek des-
kribatzen du zer datu-formaturekin eta protokolorekin bat 
egin behar luketen sistemek. Estandarrekin bat egin ezean, 
zailagoa suertatzen da antolaketa-sistema desberdinetako 
baliabideak uztartzea. Estandarizazioari dagokionez, badira 
zailtasun batzuk: antolaketaren inertzia; arau, prozesu edo ga-
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rapen-talde itxiak; jabetza intelektuala; egiaztagiriak; zehaz-
tapenik ez egotea; elkarri lehia egiten dioten estandarrak; in-
plementazio-kostu handiak; bat-etortzea neurtzeko modurik 
ez egotea; argitasunik edo kontzientziarik ez egotea, eta es-
tandarrak gehiegi erabiltzea, merkataritza oztopatzeko. 

PoLItIkA PubLIkoA 

Negozioetatik eta erakunde estandar-egileetatik harago, go-
bernuak eragin nabarmena du antolaketa-sistemetako baliz-
ko elkarreraginen inplementazioan eta arrakastan. Gobernuek 
eta gobernu-entitateek, osagai handiak eta besterenezinak 
dituzten aldetik, negozio handiek adinako eragina daukate, 
beren tamaina dela-eta, eta, halaber, eragin nabarmena dute 
gizarte orokorraren gainean. Munduan badira gobernu-modu 
ugari, hala zentralismoan oinarrituriko autokraziak nola egi-
tura lausoko nazio-estatuak, eta helmen handiko ondorioak 
izan ditzakete baliabide-deskribapenen arauak diseinatzeko 
moduari dagokionez. Badira legeak eta arauak, datuen pri-
batutasunari dagozkionak, zeinen ondorioz antolaketa-siste-
mek ezin baitituzte erregistratu erabiltzaileei buruzko zenbait 
datu; horrenbestez, informazio horretan oinarritutako elkarre-
ragin-jarduerak debekatzen dira. 

geratu eta pentsatu: estandarrak 

Erraza da estandarrak emantzat jotzea, baina, estan-
darrik gabe, gure bizitzak ez lirateke hain leunki ibili-
ko, zeren produktu eta zerbitzu askok ez lukete behar 
moduan jardungo eta, are gehiago, horiek erabiltzea 
arriskutsua izango litzateke. «ISO Estandarra» esaldia 
bilatzen baduzu, ia edozein gauzarekin batera, zerbait 
topatuko duzu ziur. Saiatu, adibidez, «moneta», «jana-
ria», «eguzkitako betaurrekoak» «tea», «ura», «ardoa» 
eta zeuk asmatutako batzuk bilatzen. 
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Negozio edo antolakunde beraren barruan diharduzunean 
ere, elkarreragin-diseinuari dagozkion mugak sor daitezke an-
tolaketa-sistementzako arau kontraesankorren ondorioz, eta, 
are gehiago, baliteke sistema bereiziak eta loturarik gabeak 
inplementatu behar izatea, zeinak ezin baitira bateratu, inber-
tsio gehigarririk egin gabe. Baliteke gordailuetan bildutako 
negozio-funtzioak bat ez etortzea baliabideen edo baliabi-
de-deskribapenen uztartzearekin, lehia-abantaila edo baliabi-
deak lortze aldera beste negozio-funtzio batzuen aldean. 

antolaketa-unitateek, sarritan, balio-ekarpen desberdina egi-
ten dute, eta arau, prozesu eta politika desberdinak dituzte; 
nolanahi ere, antolaketa-unitateek argi bai argi zehaztu eta 
lehenetsi behar dituzte elkarreraginen xedeak, prozesuak le-
rrokatu eta koordinatu, eta lankidetzan jarduteko trebeziak 
eraiki behar dituzte, inter-operazionaltasun maila handia er-
diesteko antolaketa-sistemaren baitan edo antolaketa-siste-
ma desberdinen artean. 

Informazio-trukeaz gainera, antolaketaren inter-operazional-
tasunaren beste xede bat da zerbitzuak eskaintzea, zeinak 
luze-zabal eskura baitaitezke, erraz identifikatu, eta enpresa 
osotik iritsi horietara. 

Edonola ere, erakundeen arteko mugak ez dira, berez, era-
kundeen baitako mugak bezain deterministak; izan ere, ger-
ta daiteke eskumen zabalak dituen erabaki-egile batek zera 
zehaztea: elkarreragin-jarduera bat nahikoa garrantzitsua de-
nez, merezi duela arau eta formatu instituzionalak aldatzea, 
bai eta kategoria-sistemak ere (ikus 7.2.3. kategoria institu-
zionalak). 
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Muga arautzaileak: ahaztua izateko eskubidea

Ideia polemiko bat, «ahaztua izateko eskubidea» de-
ritzona, lege bilakatu zen Europar Batasunean 2014ko 
maiatzean, izan ere, EBko auzitegi Gorenak ebatzi bai-
tzuen ezen jendeak bilaketa-motoreei eska ziezaiekeela 
beren informazio pertsonalaren pusketa batzuk kentze-
ko beren bilaketa-emaitzetatik (bilaketa-motor horieta-
ko bat litzateke Google, Europako bilatzaile-merkatuan 
nagusi). 

Ebazpenaren oinarrian EBren Datuak Babesteko Zuzen-
taraua zegoen, 1995ekoa: Interneten eta bilaketa-moto-
reen gailentasuna ezarri baino lehenagokoa da datuak 
gordetzeko arau hori. Pribatutasunaren babesle askok 
garaipentzat jo zuten ebazpen hura; teknologiaren eta 
komunikabideen alorrean dabiltzanek, ordea, zentsura 
zela salatu zuten. Edonola den ere, argi geratu da Euro-
pako Batzordeak datuen babeserako politikak egunera-
tu eta modernizatu behar dituela; proposamen bat egi-
na dago Europako Parlamentuan, 2012. urteaz geroztik, 
eta hori indarrean jartzeko planak bidean dauden liburu 
hau egiten ari garen unean (2014ko uda). Iturria: Euro-
pako Batzordearen fitxa teknikoa, «ahaztua izateko es-
kubidea»ren ebazpenaren harira. 
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10.3 baliabideaK berrantolatzea,

elKarreragin-jardueraK 

ahalbidetzeKo 

Baldintzak eta mugak aintzat hartuz elkarreraginen helmena 
eta sorta zehaztu ostean, antolaketa-sistemako baliabideak 
eta teknologia antolatu behar dira, gauzatu nahi diren elkarre-
ragin-jarduerak inplementatzeko. 

Normalean, antolaketa-sistemaren garapen-prozesua hastean 
zehazten dira elkarreragin-jarduerak. Kontua da, hain zuzen 
ere, baliabide-deskribapen beharrezkoenak (hau da, baliabi-
dearen zer propietate dokumentatzen diren antolaketa-sis-
teman) orobat argitu behar direla garapen-prozesuaren ha-
sieran: hau da, antolaketa-sistema batek ahalbidetu behar 
lituzkeen elkarreraginen arabera zehazten dira baliabide-des-
kribapenak. Prozesu horietako gehienak xehe-xehe deskriba-
tu ditugu 5., 6. eta 9. kapituluetan. 

Maiz, antolaketa-sistema desberdinetako baliabideak agrega-
tzen dira, antolaketa-sistema handiago baten barruan egon 
daitezen (biltegiak, atariak, bilatzaileak, katalogo kolektiboak, 
hainbat marka eskaintzen dituzten hornitzaileak); horretarako, 
baliabideak eta baliabide-deskribapenak eraldatu behar dira, 
antolaketa-sistema berrira eta haren elkarreragin-baldintza 
gehigarrietara egoki daitezen. Bestalde, ondare-sistemak sa-
rri eguneratu behar izaten dira estandar, teknologia eta elka-
rreragin berrietara egokitzeko (adibidez, liburutegi digitalen 
interfazeak telefono mugikorrentzat). Horrek zera esan nahi 
du: elkarreragin baterako premiazkoak diren baliabideak eta 
baliabide-deskribapenak identifikatu behar direla, eta, beha-
rrezkoa izanez gero, baliabide-deskribapenak aldatu behar di-
rela. Zenbaitetan, baliabideak uztartzen edo eraldatzen dira, 
elkarreragin-jarduera berriak gauzatzeko. 
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10.3.1 baliabideaK identifiKatzea eta 
deSKribatzea, elKarreragin-jardueraK 
ahalbidetzeKo

Baliabide-deskribapen indibidualak zein horien bildumak az-
tertu behar dira, tentu handiz, diseinatu diren elkarreragineta-
rako behar den informazioa erregistratzeko (Ikus 9. kapitulua). 
Elkarreragin-motaren arabera zehaztuko da ea propietate be-
rriak eratorri edo kalkulatu behar diren, kanpo-faktoreen la-
guntzarekin, eta ea propietate horiek antolaketa-sisteman 
errepresentatuko diren betiko (adibidez, gaiari buruzko des-
kribapen hedatu bat, erabiltzaile baten iruzkinaren harira 
gehitua) edo egin ahala sortuko diren, transakzio bat gauza-
tzen den aldiro (adibidez, maiztasunaren zenbaketa). 

Baliabide guzti-guztiak barnean hartzen direnean, erraza da 
zehaztea zer baliabide eta baliabide-deskribapen erabiliko di-
ren elkarreragin-jarduera batean (adibidez, bilaketa-jarduera 
sinple bat egiten denean, datu-biltegi bateko baliabide guz-
tiak aintzat hartuz). Batzuetan, irizpide zorrotzagoen arabera 
identifikatu behar dira baliabideak, adibidez, propietate bat 
ote duten aintzat hartuz (adibide bat: Yelp atarian bilaketa 
aurreratu bat egitea, zure auzoan dauden lau izarreko jatetxe 
guztien bila). 

10.3.2 baliabideaK eraldatzea, 
elKarreragin-jardueraK ahalbidetzeKo 

Zenbait kasutan, baliabideak eta baliabide-deskribapenak 
eraldatzeko premia suertatzen da: batzuetan, formatu zahar-
kituak darabiltzaten ondare-sistemetako baliabideak edo ba-
liabide-deskribapenak baliatzen dira elkarreraginak diseina-
tzeko, edo hainbat antolaketa-sistemetako baliabideak zein 
baliabide-deskribapenak; halaber, baliteke antolaketa-sistema 
berriak bestelako xede bat izatea, eta propietate desberdinak 
behar izatea. Halatan, aldaketa hori zertzeko behar diren pro-
zesamendu- eta eraldaketa-urratsak hainbat geruzatan gauza 
daitezke: 
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AzPIEGItuRAREN Edo NotAzIoAREN ERALdAkEtA 

Baliabideak agregatzen direnean, antolaketa-sistemek oina-
rrizko azpiegitura komun bat izan behar dute, elkarren artean 
mintzatzeko, eta hizkuntza berean jarduteko. Hortaz, sistema 
parte-hartzaileek komunikazio-protokolo komun batzuk izan 
behar dituzte, eta ados jarri behar dute informazioa adierazteko 
formatu digitalei dagokienez, hau da, notazio bat adostu behar 
dute (ikus 9.3.1 atala), hala nola Unicode kodetze-sistema. 

IdAzkEtA-SIStEMAREN ERALdAkEtA

Idazketa-sistema eraldatzen bada (ikus 9. kapitulua) baliabi-
de-deskribapenen sintaxia edo hiztegia –datu-trukearen for-
matua deitzen zaio, orobat– aldatu egingo da, beste eredu 
batekin bat egin dezan; adibidez, liburutegietako erregistroak 
aldatzen direnean MaRC21 estandarretik Dublin Core forma-
tura, agregatzeko xedez, edo negozio bateko informazio-sis-
temako datuak eraldatzen direnean EDI formatutik XMl for-
matura, beste konpainia bati bidali ahal izateko. Batzuetan, 
hiztegi pertsonalizatuak erabiltzen dira, propietate-mota jakin 
batzuk errepresentatzeko. Mota horretako hiztegiak, seguru 
asko, akatsak zein anbiguotasunak murrizteko sortuko ziren, 
edo antolaketari dagozkion baliabide-propietate ohikoak la-
burtzeko, bestela. Bi antolakundek beren baliabideak konbi-
natu nahi badituzte, eta kasuren batean halako hiztegi pertso-
nalizatu bat erabiltzen bada, antolakundeek horri buruzkoak 
azaldu eta adostu behar dituzte, ez dadin arazorik gertatu in-
ter-operazionaltasunari dagokionez. 

ERALdAkEtA SEMANtIkoA

Kategoria- edo sailkapen-sistemak adostea (ikus 7. eta 8. ka-
pituluak) funtsezkoa da antolaketa-sistemak bat etor daitezen 
semantikari dagokionez, hau da, baliabide-propietateek eta 
-deskribapenek, teknologia berdina erabiltzeaz aparte, bat 
egin dezaten esanahiaren aldetik ere. adibidez, aEBko Errol-
dan barra-barra aldatu izan da arraza-kategorien sistema; hori 
dela-eta, zaila da errolda desberdinetako datuak konparatzea, 
ez baldin bada eraldaketa semantikorik egiten, kategoriak le-
rrokatzeko. 
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bALIAbIdEEN Edo bALIAbIdE-dESkRIbAPENEN 
ERALdAkEtA

Sarritan, baliabideak edo baliabide-deskribapenak eraldatzen 
dira zuzenean: esaterako, beste fitxategi-formatu batera kon-
bertitzen dira. Ordenagailu bidezko elkarreragin-jardueretan, 
hala nola bilaketetan, testu-baliabideak aurrez prozesatzen 
dira maiz, hizkuntza naturalari datxekion anbiguotasuna eza-
batzeko, hein batean behintzat. Halako urratsei, testuen pro-
zesamendua esaten zaie, eta honako ekintza hauek biltzen 
dituzte, besteak beste: dekodetzea, galbahetzea, normaliza-
zioa, hitz hutsak ezabatzea eta erro-bilaketa (Ikus koadro osa-
garria: testu-prozesamendua). 

testu-prozesamendua 

dEkodEtzEA

Baliabide digitalak, hasteko eta behin, biten sekuen-
tziak dira. Dekodetzearen bidez, bit horiek eraldatzen 
dira, erabili den kodetze-sistemaren arabera, karaktere 
bilakatuz; hala, testua erauzten da biltegiratze-formatik. 
(Ikus 9.3.1. atala: Notazioak). 

GALbAHEtzEA

testu bat kapsulatuta badago formatuaren edo marka-
keta-sistema ez-semantiko baten bidez, karaktere ho-
riek kentzen dira, informazio hori apenas erabiltzen de-
lako elkarreragin gehigarrien oinarri gisa. 

tokENIzAzIoA 

Karaktereen soka zatitzen da testu-osagaietan –norma-
lean, hitzak–. Kodetze-sistemetan, zuriuneak ere karakte-
reak dira. Ingelesez, arauetan oinarrituriko sistema sinple 
bat gai da hitzak bereizteko zuriuneen bidez. Nolanahi ere, 
puntuazioaren eraginez, gauzak zailtzen dira. adibidez, 
esaldien amaierako puntuak kendu behar lirateke, baina 
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ez, ordea, zenbakietako puntuak. Beste hizkuntza batzue-
tan, tokenizazioari loturiko bestelako arazo batzuk azale-
ratzen dira: txineraz, esaterako, kontzeptu indibidualen ar-
teko bereizketak ez dira zuriuneekin markatzen. 

NoRMALIzAzIoA 

Normalizazioak azaleko desberdintasunak ezabatzen 
ditu karaktere-sekuentziei dagokionez; adibidez, le-
tra larriak kendu eta letra xedez jartzen ditu karaktere 
guztiak. Badira, halaber, normalizazio-teknika konplika-
tuagoak, hala nola azentuak, marratxoak eta diagramak 
kentzea eta akronimo-modu desberdinak bateratzea 
(adibidez, N.B. eta NB bateratzea, eta NB idaztea beti). 

HItz HutSAk EzAbAtzEA

Hizkuntzetan barra-barra erabiltzen diren eta semanti-
karen aldetik adierazpen-indar handirik ez duten hitzak, 
horiek dira hitz hutsak: artikuluak, izenordainak, prepo-
sizioak eta lokailuak, besteak beste. testu guzti-guztie-
tan agertzen direnez, kendu egin daitezke, ez baitute 
balio testuak bereizteko. Kasu batzuetan, hitz hutsak 
ezabatuz gero, esaldi semantikoki garrantzitsuak eza-
batzeko arriskua dago: «izan edo ez izan» esaldiaren ka-
suan, adibidez. 

ERRo-bILAkEtA 

Prozesamendu-urrats hauen bidez, terminoen aldae-
rak, inflexioari zein eratorpenari dagozkionak, normali-
zatzen dira; adibidez, ergatiboaren deklinabide-marka 
kenduz (-k). Homogeneizazio-prozesu hori gauzatzeko, 
arauak balia daitezke (erro-bilaketa), edo hiztegiak era-
bili (lematizazioa). arauetan oinarrituriko erro-bilaketa-
ri dagozkion algoritmoak aise inplementatzen dira; hala 
ere, baliteke akatsak egitea hitz-multzoak normalizatze-
ko garaian, adibidez, «unibertsitatea» eta «unibertsoa» 
erro berari esleitzen zaizkionean: «uniberts».  
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10.3.2.1 ondare-SiSteMetaKo edo hainbat 
antolaKeta-SiSteMetaKo baliabideaK 
eraldatzea

antolaketa-sistema heterogenoetara modu bateratuan heltzeari 
dagokionez, ikuspegi tradizionalean, sistemak osoki integratze-
ra jo izan da; horri esker, antolaketaren baitan, «elkarri loturiko 
aplikazioetako eta datu-iturrietako datuak eta negozio-proze-
suak partekatu» ahal izan dira mugarik gabe. Ikuspegi estrategi-
koa izan daiteke hori, baliabideen, baliabide-deskribapenen eta 
antolaketa-sistema osoen hobekuntza ekarri dezake-eta, batez 
ere antolaketa-sistemak desberdinak direnean eta informazio 
berbera errepikatzen denean hainbat taldetan eta sailetan. No-
lanahi ere, ikuspegi garestia izan daiteke, integratu beharreko 
puntuen ugaritasuna dela-eta, eta baliteke teknologia zeharo 
desberdinak erabili behar izatea sistema bat bestearekin inte-
gratzeko. Halaber, arazoak sor daitezke mantentze-lanaren ha-
rira: sistema batean aldaketak egiten badira, baliteke aldaketak 
egin behar izatea hori osatzen duten sistema guztietan. 

antolaketa-sistema desberdinetako baliabideen eraldaketa 
prestatzea, agregazio baten bitartez uztartu daitezen, datuen 
lerrokatzea deitzen da. Prozesu horretan, bi antolaketa-sistema-
tako edo gehiagotako deskribapen-geruzen alderdiak (gehie-
netan, idazketa-sistemak edo semantika) konparatzen eta bate-
ratzen dira. Osagaien arteko harremanak norabide bakarrekoak 
edo bikoak izan daitezke. Gainera, gerta liteke baliabide-propie-
tate eta -balio semantikoki baliokideek izen desberdinak edu-
kitzea (ikus 4.4.2.1 atala: Hiztegiaren arazoa). lerrokatzearen 
xedeak era askotakoak izan daitezke: baliabide-deskribapenen 
truke sinpleak egitea, luzetarako datuetarako sarbidea ahalbi-
detzea eta txosten estandarizatuak bideratzea, besteak beste. 
Datu lerrokatuen baliozkotasuna egiaztatzeko ezinbestekoa 
da baliabide-deskribapeneko elementuen eta harremanen ber-
tsioen historiak gordetzea, bi sistemei dagozkionak. 

lerrokatzearen antzera, eraldaketa gauzatzeko ikuspegi argi 
bat da pasabideak erabiltzea, hau da, baliokidetasun-taulak, 
antolaketa-sistema bateko eta beste bateko deskribapen-o-
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sagaiak, semantika eta idazketa-sistemak lotzen dituztenak. 
Pasabideen bidez, baliabide-deskribapen desberdinak dituz-
ten antolaketa-sistemek informazioa trukatu dezakete denbo-
ra errealean, baina, horretaz gainera, hirugarren alderdi batek 
ere erabil ditzake, hala nola web biltzaileek eta bilatzaileek; 
halakoek, hain zuzen ere, pasabideak baliatzen dituzte katalo-
go kolektiboak sortzeko eta bilaketak hainbat sistematan egi-
teko, sistema bakar bat balitz bezala. 

antolaketa-sistemen kopurua hazi ahala, pasabideak eta lerro-
katzeak jada ez dira hain praktikoak, baldin eta antolaketa-sis-
temen pare bakoitzak pasabide bereizi bat behar badu. aitzitik, 
ikuspegi eraginkorragoa litzateke hiztegi edo formatu bat era-
biltzea aldaketa-mekanismo gisa (ardatza edo hizkuntza zen-
trala ere deitzen zaio), eta hiztegi guztiak horretara eraldatzea. 
antolaketa-sistemen arteko botere-harreman asimetrikoetan, 
bestalde, beste bide bat erabili ohi da: alderdi boteretsuenak 
darabilen formatuarekin bat eginarazten zaio sistema guztiei. 

10.3.2.2 eraldaKeta-ModuaK 

Deskribapenen arteko harreman kontzeptualak eskuz adieraz 
daitezke, mapa sinpleak sortuz. Nolanahi ere, mapak konple-
xuago bihurtu ahala, lantegi hori zailtzen da, aintzakotzat har-
tzen diren propietate-kopuruaren eraginez, edo egiturari zein 
xehetasun-mailari dagozkion kontuak aztertu behar direnean. 

10.3.2.3 XehetaSun-Maila eta abStraKzioa 

Idazketa-sistemen eta semantikaren eraldaketetan, sistemen 
arteko inter-operazionaltasunari dagokionez, xehetasun-mai-
la eta abstrakzioa dira erronka nagusiak (ikus 5.3.1 atala: Hel-
mena eta gunea zehaztea eta 7.4.1 atala: kategorien abstrak-
zioa eta xehetasun-maila). Xehetasun-maila, hain zuzen ere, 
informazio-baliabide baten propietate jakin baten xehetasun- 
edo zehaztasun-mailari dagokio. adibidez, toki jakin bateko 
posta-helbidea adierazi nahi denean, hainbat datu-item erabil 
daitezke, hala nola kalearen izena, zenbakia, hiria, probintzia, 
herrialdea eta posta-kodea (xehetasun-maila handiko eredua 
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litzateke hori). Ordea, lerro bakar batean idatz liteke hor goi-
ko informazio guztia, eta xehetasun-maila baxuko eredu bat 
izango litzateke orduan. Erraza da helbideak osatzea xehe-
tasun-maila handiko ereduko informazio-osagaiak agregatuz; 
zailagoa suertatzen da, berriz, xehetasun-maila txikiko eredu 
bat zatitzea informazio-osagai zehatzagotan. 

alabaina, horrek ez du esan nahi xehetasun-maila handiko 
ereduak direnik aproposenak beti, ez baita hala, bereziki era-
bilera-testuinguruan ez badago horretarako premiarik; izan 
ere, informazio-baliabideak muntatzeari eta prozesatzeari da-
gokionez, konpentsazioak egoten dira efizientzian eta abia-
duran. (Ikus koadro gehigarria: AccuWeather zerbitzuari eska-
tzen zaizkion dauen xehetasun-maila). 

abstrakzio-mailak, bestalde, zera adierazten du: zer neurri-
tan abstraitzen den deskribapen-baliabide bat erabilera-kasu 
zehatzetatik, hartara baliabide-sorta zabalago batekin egoki-
tu dadin. adibidez, herrialde askotan, helbidearen osagaietako 
bati estatua deitzen zaio; beste batzuetan, ordea, probintzia. 
Bi kontzeptuei tokia egite aldera, kontzeptu konkretu origi-
nalak abstraitu ditzakegu, eta deskribapen abstraktuago bat 
erabili: eskualde administratiboa. Baliabideak eraldatu beha-
rra dagoenean, xehetasun-mailari eta abstrakzioari dagozkion 
desberdintasunak baliabide-propietateen geruza orotan ager 
daitezke, horrenbestez, geruza bakoitzean identifikatu eta az-
tertu behar dira. 
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accuWeather zerbitzuari  
eskatzen zaizkion dauen xehetasun-maila

azken urteetan, izugarri hazi da accuWeather zerbi-
tzuari eskatzen zaizkion datuen kopurua, gailu mugiko-
rrek datuak behar baitituzte beren eguraldi-aplikazioak 
egunean mantentzeko. accuWeather enpresak, erron-
kari aurre egiteko, zera egin du: gailu mugikor batek 
eguraldiari buruzko datuak eskatzen dituenean, mugi-
korrak bidaltzen dituen GPS koordenatuak mozten dira 
(xehetasun-maila txikiago batera eraldatzen, alegia). 
Baldin eta koordenatu moztuekiko datu-eskaera duela 
gutxi eginiko beste datu-eskaera baten berdin-berdina 
bada, edukiaren cache-bertsio bat eskaintzen da; ondo-
rioz, askoz eskaera gutxiago jasotzen dituzte egunean, 
300-500 milioi gutxiago, zehazki. 

10.3.2.4 eraldaKeten zehaztaSuna 

lotura-mapak egiteko tresna automatikoen zehaztasuna ho-
rien gidalerroetan biltzen diren zehaztapenen eta irizpideen 
araberakoa izango da. Beharrezkoa izaten da, ia beti, gizakiek 
egiaztapen eta azterketa intelektualak egitea, eraldaketaren 
zehaztasuna balioztatzeko. Deskribapen-sistemak desberdinak 
dira adierazpen-indarrari eta konplexutasunari dagokionez, ho-
rregatik, eraldaketarako zailtasunak sor daitezke definizio se-
mantikoak desberdinak direlako, elementu batek zenbat balio 
behar dituen zehazten duten arauen ondorioz, hierarkia- edo 
balio-mugen poderioz eta hiztegi kontrolatuak direla medio. 
Konplexutasun horien eraginez, baldin eta eraldaketa absolu-
tuak egiten badira, mapa guztiz zehatzak ziurtatzeko, zehaz-
tasuna murriztuko da, betiere jatorrizko deskribapen-sistema 
puskaz aberatsagoa bada xede-sistema baino. 

Praktikan, pasabide erlatiboak inplementatzen dira sarri: ha-
lakoetan, jatorri-deskribapen bateko elementu guztiak lotzen 
dira, gutxienez, xede batekin, baliokidetasun semantikoa ain-
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tzat hartu gabe. lotura-maparen kalitatea eta zehaztasuna gu-
txiagotzen du horrek, eta baliabide-deskribapenerako sistema-
ren «sinplifikazioa» ekar dezake. Erdibideko loturak ezartzen 
badira xehetasun- edo abstrakzio-maila desberdinen ondorioz, 
antolaketa-sistema desberdinen eraldaketek, normalean, balia-
bide-deskribapen ez hain xeheak edo zehatzak ekarriko dituz-
te. Ondorioz, elkarreragin-jarduera batzuk ahalbidetzen diren 
arren (adibidez, bilaketak egitea bi sistemetan aldi berean), 
lehenago egin zitezkeen elkarreragin-jarduera batzuk eragoz-
ten dira. adibidez, sistema bateko geografia-gaia eta pertso-
na-gaia fusionatzen badira (adibidez, geografia-gaia: alberta; 
pertsona-gaia: Virginia), eta gaiari dagokion kategoria bakar 
bat sortzen bada (gaia: alberta, Virginia), beste sistema bate-
ko baliabide-deskribapena eraldatzeko, ezinezkoa izango da bi 
kategoria horiek bereiztea bilaketetan aurrerantzean. 

geratu eta pentsatu: Sinplifikatzea

Okurritzen zaizu adibideren bat, zeinetan sistema bateko 
baliabide-deskribapen baten elementuak eraldatu baiti-
ra, beste sistema batean eskura egon daitezen elkarrera-
gin-jarduerak egiteko, eta xede-sistemak ez baititu gorde 
jatorrizko deskribapenean zeuden xehetasun guztiak? 

10.4 elKarreragin-jardueraK

inpleMentatzea 

Hurrengo ataletan, antolaketa-sistema digitaletako elkarrera-
gin-jarduera ohiko batzuk deskribatuko ditugu. Hona hemen 
elkarreragin-jarduerak bereizteko modu bat: elkarreragin-jar-
duerak gauzatzeko erabili diren algoritmoen sorburuari erre-
paratzea. Orokorrean, honelako elkarreragin-jarduerak bereiz 
ditzakegu: informazioa berreskuratzeari dagozkion elkarrera-
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gin-jarduerak (bilatzea eta nabigatzea, batez ere), ikaskuntza 
automatikoari dagozkion elkarreragin-jarduerak (multzoka-
tzea, sailkatzea, erauztea) eta hizkuntzan naturalaren proze-
samenduari dagozkion elkarreragin-jarduerak (entitate izen-
dunen identifikazioa, laburpenak, iritziaren analisia, ebazpen 
anaforikoa). Bestalde, elkarreragin-jarduerak bereizi nahi 
badira, aztertu daiteke ea, elkarreragin-jarduera gauzatu bi-
tartean, baliabideak aldatzen diren (iruzkinak, etiketak edo 
puntuazioa gehitzea) edo ez diren aldatzen (bilaketa, mul-
tzokatzea). Horrez gainera, elkarreragin-jarduerak bereizte-
ko, horien konplexutasun absolutuari eta erlatiboari errepa-
ra dakioke, hau da, zenbat ekintza edo urrats gauzatu behar 
diren elkarreragin-jarduera osatzeko. Kasu honetan, elkarre-
ragin-jarduerak bereizteko, zera hartuko dugu aintzat: baliabi-
de-deskribapenek zer geruzaren gainean ekiten duten. 

3. kapituluan –Antolaketa-sistemetako jarduerak– potentzial-
tasuna edo portaera-errepertorioa deritzon kontzeptua aur-
keztu genuen: baliabidearen berezko propietate aktibaga-
rriak dira, baliabideekin zer egin daitekeen zehazten dutenak. 
Orain, berriz, beste honi erreparatuko diogu: zer potentzial-
tasuna (eta muga) ezartzen dituzten baliabide-propietateek 
elkarreragin-jardueren diseinuari dagokionez. Honen arabera-
koak izango dira baliabide jakin batek ahalbidetu ditzakeen 
elkarreragin-jarduerak: baliabidearen barne-egituraren ara-
berakoak eta haren propietate berezkoen zein deskribatuen 
nolakotasunaren eta helmenaren araberakoak. Dena dela, 
posible da antolaketa-sistema baterako diseinatu daitezkeen 
elkarreragin-jarduerak zabaltzea, baldin eta bildumaren pro-
pietateak, propietate eratorriak eta horien edozein konbinazio 
erabiltzen bada. Pentsa dezakegu ezen baliabide-propieta-
teen hiru mota horiek geruzak sortzen dituztela, elkarrengan 
oinarritzen baitira. 

antolaketa-sistema bat zenbat eta gehiago ibili geruzetan 
barna, orduan eta gaitasun funtzionalagoak ahalbidetuko dira, 
eta, halaber, elkarreragin-jarduera gehiago diseinatzeko auke-
ra egongo da. Elkarreragin-jarduera balizkoen gradua, horren-



 Elkarreragin-jarduerak baliabideekin 623

bestez, honen mendekoa izango da: zer neurritan antolatzen, 
deskribatzen eta sortzen diren propietateak antolaketa-siste-
man. Horrek korrelazio bat ezartzen du antolaketaren heda-
duraren eta elkarreragin-jarduera balizkoen sortaren artean: 
Antolaketa eta baliabide-propietate identifikagarrien kopurua 
zenbat eta zabalagoa izan, orduan eta handiagoa izango da 
elkarreragin-jarduera «potentzialen» unibertsoa. 

Elkarreragin-jarduerak lau geruzatan bereiz daitezke: 

bALIAbIdE INdIbIduALEN PRoPIEtAtEEtAN 
oINARRItuRIko ELkARRERAGIN-jARduERAk 

Baliabideen propietateak xehe-xehe deskribatu ditugu 4. eta 
5. kapituluetan. Baliabidea bera deskribatzen duen informazio 
edo propietate oro erabil daiteke elkarreragin-jarduera bat di-
seinatzeko. Baldin eta antolaketa-sistema batean ez bada pro-
pietate bat deskribatzen edo propietate hori ez badagokio 
baliabide jakin batzuei, ezinezkoa izango da informazio jakin 
horren premia duen elkarreragin-jarduera inplementatzea. adi-
bidez, Shopstyle xehekako gunean, baldin eta baliabide-deskri-
bapenetan ez bada baliabidearen kolorea aipatzen, ezin izango 
da bilaketa fidagarririk egin propietate horren arabera.

bILduMAREN PRoPIEtAtEEtAN oINARRItuRIko 
ELkARRERAGIN-jARduERAk

Baliabideak agregatzen direnean sortzen dira bilduman oina-
rritutako propietateak (ikus 1. kapitulua). Baliabide indibidua-
len propietateak eta bildumaren batez besteko propietateak 
alderatu nahi badira elkarreragin-jarduera baten bidez (esate 
baterako, liburutegi bateko argitalpenen batez besteko adina, 
edo xehekako denda bateko ondasunen batez besteko pre-
zioa), ezinbestekoa da bildumaren batezbestekoa kalkulatzea. 

ERAtoRRItAko Edo kALkuLAtutAko PRoPIEtAtEEtAN 
oINARRItuRIko ELkARRERAGIN-jARduERAk 

Eratorritako edo kalkulatutako propietateak ez dira baliabi-
deen edo bildumen bere-berezko propietateak; aitzitik, kal-



624 Elkarreragin-jarduerak baliabideekin

kulatu egin behar dira, kanpoko informazioaren edo tresnen 
laguntzarekin. Erabilera-maiztasunaren arabera kalkulatu dai-
teke, esaterako, baliabide digital baten ospea. Ondoren, pro-
pietate kalkulatu hori erabil liteke sarbideari dagokion elkarre-
ragin-jarduera bat diseinatzeko, zeinak baliabideak bilatzen 
baititu, horien ospea aintzat hartuta. Eratorritako propietateei 
dagokionez, erabilera garrantzitsu bat da baliabide ez-testua-
lak aztertzea, hala nola irudiak edo audio-fitxategiak. Edukian 
oinarrituriko elkarreragin-jarduera horien kasuan, baliabideen 
propietate intrintsekoak –hala nola kolorearen banaketa– kon-
putazio bidez eratortzen dira, eta baliabide-propietate gisa 
gordetzen. Ondoren, bilaketak egin daitezke kolore-banake-
taren arabera. 

bALIAbIdEEN koNbINAzIoAN oINARRItuRIko 
ELkARRERAGIN-jARduERAk

Baliabideak konbinatzea, eta horien propietate indibidualak, 
bildumari dagozkion propietateak eta propietate eratorriak 
uztartzea, elkarreragin-jarduerak diseinatzeko modu bat izan 
daiteke; hala, elkarreragin-jardueren oinarri gisa, aintzat har-
tuko lirateke propietate uztartuak, antolaketa-sistema bakar 
batek eta bertako baliabideek ez dauzkatenak. Horren ondo-
rioz, zenbait elkarreragin-jarduera ahalbidetzen dira, antola-
keta-sistema indibidualek ahalbidetu ezin ditzaketenak, beren 
xedeak eta eskaintzen dituzten baliabide-deskribapenak di-
rela-eta. 

Elkarreragin-jarduera bat inplementatu daitekeen edo ez, ho-
nen araberakoa da: baliabide-propietateen zer geruza txertatu 
den antolaketa-sisteman. Elkarreragin-jardueraren inplemen-
tazio-modua, berriz, honen mende dago, bereziki antolaketa
-sistema digitaletan: zer algoritmo eta teknologia dauden es-
kura, baliabideetara edo baliabide-deskribapenetara iristeko. 

liburu honetako adibideetan, testu-baliabideak eta baliabi-
de-deskribapenak aipatu ditugu batik bat. Ondasun fisikoei 
(adibidez, gaileta-marka kutun bat aurkitzea supermerka-
tuan) edo baliabide digital multimedia ez-testualei (adibidez, 
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Berkeley unibertsitatearen logoaren irudiak aurkitzea) dago-
kien informazioa berreskuratzeko, aldiz, antzeko elkarreragin
-jarduerak egin behar dira, baina algoritmo desberdinak eta 
baliabide-propietate desberdinak erabiliz. 

10.4.1 KaSuen propietateetan oinarrituriKo 
elKarreragin-jardueraK 

Kategoria honetako elkarreragin-jarduerak baliabide-kasu in-
dibidualen mendekoak dira soilik. Sarritan, behereneko geru-
za honetako baliabide-propietateak erabiltzea bat dator el-
karreragin-jarduerako ekintza oinarrizkoen konbinazioarekin. 

10.4.1.1  berreSKurapen boolearra

Bilaketa boolearretan, bilaketak honela zehazten dira: infor-
mazio-premia adierazten da, eta boolear logikako lokailuak 
baliatzen dira elementuak uztartzeko (Eta, EDO, EZ). Bilake-
ta, orduan, baliabide-propietate indibidualekin alderatzen da 
(terminoekin, gehienetan); eta konparazioaren emaitza EGIa 
edo GEZURRa izaten da. EGIa emaitzak hartzen dira bilake-
taren emaitza gisa, eta gainerako guztiak, berriz, bazterrean 
uzten dira. Boolear bilaketetan, ez dira baliabideak konpara-
tzen edo mailakatzen, hortaz, emaitza guztiak baliozkotzat jo-
tzen dira neurri berean. Boolear bilaketak badu abantaila bat: 
emaitza aurreikusgarriak eta azaltzeko errazak ematen ditue-
la. alabaina, boolear ereduaren emaitzak ez direnez garran-
tziaren arabera mailakatzen, erabiltzaileek emaitza guztien 
deskribapenak aztertu behar dituzte, emaitza erabilgarrienak 
identifikatzeko. 

10.4.1.2  etiKetaK / oharraK 

Erabiltzaile batek, gizakia zein agente konputazionala izan, 
etiketak edo oharrak gehitzeari dagokion elkarreragin-jar-
duera bat egiten badu, informazioa erantsiko dio baliabideari 
berari edo baliabide-deskribapenari. Esate baterako, ohikoa 
izaten da baliabidea zein baliabide-deskribapena kokatzea, 
etiketa edo ohar baten bidez, eta erabiltzaileak propietateren 
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bat gehitzea. Horren ondoriozko aldaketak antolaketa-siste-
man gordetzen dira, eta beste elkarreragin-jarduera batzue-
tan eskura egon daitezke (hala nola etiketa gehigarriak era-
biltzen direnean bilaketa hobetzeko). Halaber, erabiltzaileek 
informazioa gehitzen badiote baliabideei elkarreragin-jardue-
ra baten bidez, sistemaren kalitatea areagotu daiteke, eta ha-
ren erabilgarritasuna hobetu. 

10.4.2  bilduMaren propietateetan oinarrituriKo 
elKarreragin-jardueraK 

Kategoria honetako elkarreragin-jarduerek bildumari dagoz-
kion propietateak erabiltzen dituzte, elkarreragin-jarduerak 
hobetzeko xedez; esate baterako, bilaketako mailakatzea ho-
betzeko edo bildumako batezbestekoen konparazioa ahalbi-
detzeko. 

10.4.2.1  berreSKurapen MailaKatua, 
beKtore-eSpazioaren edo eredu 
probabiliStiKoen bidez

Berreskurapen mailakatuaren bidez, bilaketa baten emaitzak 
antolatzen dira, bilaketan adierazitako informazioarekiko du-
ten garrantziaren arabera. Bektore-espazioari dagokion ikus-
pegia eta Ikuspegi probabilistikoa aurkeztuko ditugu hemen, 
zeinek baliabide-propietate indibidualak erabiltzen baitituzte, 
hala nola termino baten agerpena edo erabilera-maiztasuna, 
eta termino horien agerpenaren zein maiztasunaren batez-
bestekoa bilduma osoarekiko; horrela kalkulatzen dute balia-
bide bati zer maila esleituko zaion bilaketaren emaitzetan. 

Boolear eredua sinplea da oso, horregatik, erraza da hura uler-
tzea eta inplementatzea; nolanahi ere, baliabideen garrantzia-
ri dagokionez, nozio binario bat darabil, zeina ez baitator bat 
gure uste batekin: gure iritziz, termino guztiek ez dute neurri 
berean iradokitzen zeri buruzkoa den dokumentu bat. Gerard 
Salton-ek bektore-espazioaren eredua asmatu zuen, informa-
zio-berreskurapenari dagokiona, garrantziaren neurri jarraikor 
bat ahalbidetzeko. Bektore-espazioaren ereduan, antolaketa
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-sistemetako baliabideak eta bilaketak termino-bektore gisa 
errepresentatzen dira. Baliabideak eta bilaketak, horrenbes-
tez, bektoreen norabideen arabera alderatzen dira n dimen-
tsioko espazio batean (bilduman zenbat termino, hainbat di-
mentsio), uste honi jarraituz: espazioan gertu badaude, hurbil 
egongo dira esanahian ere. 

Bektore-espazioaren ereduaren kontrakarrean, eredu proba-
bilistikoa bestelako ideia batean oinarritzen da: hartzen dira 
bilaketa bat eta baliabide edo baliabide-deskribapen bat (tes-
tu bat, gehienetan), eta, probabilitate-teoriaren bitartez, esti-
mazioa egiten da ea zer neurritan den probablea baliabide bat 
garrantzitsua izatea informazio-premiari dagokionez. Eredu 
probabilistikoan, informazio-premiarekiko duten garrantzia
-probabilitatearen arabera mailakatzen dira emaitzak; hortaz, 
garrantzitsua izateko probabilitate handiena duen baliabidea 
jartzen da maila gorenean. Bektore-espazioaren ereduan, or-
dea, bilaketari dagokion termino-bektorearen antz handiena 
duen baliabidearen termino-bektorea jartzen da lehen pos-
tuan, maiztasunaren zenbaketa aintzat hartuz. 

Bi ereduek erabiltzen dute baliabide-propietate intrintseko 
bat: terminoen maiztasuna, zeinak neurtzen baitu zenbat al-
diz agertzen den termino hori baliabide batean. Intuizioak 
adierazten du ezen terminoen maiztasunak ahalmena duela, 
bere kabuz, baliabide bat laburbiltzeko. «automobila» termi-
noa maiz agertzen bada baliabide batean, ondoriozta dezake-
gu baliabidean aipatzen den gaietako bat automobilak direla, 
eta «automobila»ri lotutako bilaketaren bat egiten badugu, 
baliabide hori agertuko zaigula emaitzen artean. terminoen 
maiztasunari lotuta, arazoak sortzen dira baldin eta baliabi-
de-deskribapenek luzera desberdinak badituzte, eta hala ger-
tatzen da maiz antolaketa-sistemetan. Baliabide-deskribape-
nen luzera desberdinek terminoen maiztasunaren zenbaketari 
eragingo liokete, dokumentu luzeagoak garrantzitsuagotzat 
joz orokorrean; arazo horri aurre egiteko, termino-bektoreen 
luzerak normalizatzen dira, deskribapenaren luzeraren ehune-
ko gisa, zenbaketa gordin bat egin beharrean. 
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Baliabide batek bilaketa batekiko zelako garrantzia duen kal-
kulatu nahi badugu eta, horretarako, terminoen maiztasunari 
bakarrik erreparatzen badiogu, desabantaila bat izan deza-
kegu: termino jakin bat bildumako baliabide guzti-guztietan 
agertzen bada, ez da baliagarria suertatuko baliabideak be-
reizteko. adibidez, bildumako baliabide guzti-guztietan ai-
patzen badira automobilak, baliabide guztiak izan daitezke 
garrantzitsuak «automobila»ri dagokion bilaketa batean. Be-
raz, mekanismo gehigarri bat erabili behar litzateke baliabide 
gehiegitan agertzen diren terminoak zigortzeko. Horretarako, 
hain zuzen ere, alderantzizko dokumentu-maiztasuna balia-
tzen da, zeinak adierazten baitu zenbat aldiz agertzen den 
termino bat edo propietate bat bilduma batean. 

Alderantzizko dokumentu-maiztasuna (idf) deritzon propie-
tatea bildumei dagokie. dokumentu-maiztasunak (df) zera 
neurtzen du: termino jakin bat biltzen duten baliabideen ko-
purua. alderantzizko dokumentu-maiztasuna, berriz, honela 
definitzen da: idft = log(N/dft), N delarik dokumentu-kopuru 
osoa. termino bat zenbat eta dokumentu gehiagotan agertu, 
terminoaren alderantzizko dokumentu-maiztasuna murriztu 
egingo da; hala, bilaketa bateko terminoen garrantzia des-
berdintzeko faktore bat izango dugu. Esate baterako, bilduma 
batean automobilei buruzko baliabideak biltzen badira, eta in-
formazioa berreskuratu nahi badugu elkarreragin-jarduera ba-
ten bidez, zera egin daiteke «automobil istripua»rekin loturi-
ko bilaketa kudeatzeko: «automobila» terminoaren garrantzia 
gutxitu eta eta «istripua» terminoaren garrantzia handiagotu 
emaitza-sortan bildutako baliabideei dagokienez. 

Bilaketetako lehen urrats gisa, bilaketako terminoak aldera-
tzen dira baliabide deskribapenekin. Bektore-espazioaren 
ereduan, baliabide-deskribapenen eta bilaketa-bektoreen ar-
teko antzekotasuna kalkulatzen da, terminoen maiztasuna eta 
alderantzizko dokumentu-maiztasuna uztartuz; modu horre-
tan, bilaketarekiko duten garrantziaren arabera mailakatzen 
dira baliabideak.  
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Mailakatze-printzipio probabilistikoak zutarri matematiko 
zein teoriko sendoagoak ditu bektore espazioaren mailaka-
tze-printzipioak baino. Hala ere, garrantzia-probabilitatea 
neurtzeko metodo ugari proposatu izan dira. Ezagunak dira, 
besteak beste, Okapi BM25, hizkuntza-ereduak (LM) eta au-
sazkotasunarekiko dibergentziaren ereduak (dFR). Eredu 
horiek nork bere erara kalkulatzen dute baliabide jakin ba-
ten garrantzia-probabilitatea, eta konplexutasun matematiko 
desberdina dute; hala ere, kalkuluak egiteko garaian, den-de-
nek erabiltzen dituzte baliabide-propietate intrintsekoak, hala 
nola terminoen maiztasuna, bai eta bildumei dagozkien pro-
pietateak ere, hala nola alderantzizko dokumentu-maiztasuna. 

10.4.2.2  SinoniMoen hedapena, indeXatze 
SeMantiKo Sorraren bidez 

Bektore-espazioen ereduaren aldaera bat da indexatze seman-
tiko sorra; aldaera horretan, teknika matematiko bat erabiltzen 
da –balio bakunen deskonposizioa deritzona–, termino-bektore 
antzekoak konbinatzeko eta, horrela, bektore-kopuru txikiago 
bat sortzeko, zeinek beren «zentro estatistikoa» deskribatzen 
baitute. Metodo hori, batez ere, bildumei dagozkien propieta-
teetan oinarritzen da, adibidez, bildumetako terminoen ager-
pen aldiberekoan. Bildumako baliabide guztietan agertzen di-
ren terminoak oinarritzat hartuz, metodoak kalkulatzen du zer 
termino izan daitezkeen elkarren sinonimoak, edo zer termi-
nok izan dezaketen loturaren bat beren artean. Beste era ba-
tera esanda, indexatze semantiko sorrak gaika multzokatzen 
ditu terminoak. Demagun «arrosak» eta «loreak» terminoak 
elkarrekin agertu ohi direla maiz bilduma jakin bateko balia-
bideetan. Bada, indexatze semantiko sorraren metodologiak, 
estatistikaren bidez, termino horiek lotuta daudela identifika-
tzen du, eta «arrosak» eta «loreak» terminoen errepresentazioa 
ordezkatzen du «semantika sorreko» termino kalkulatu batekin, 
zeinak bi terminoen arteko lotura islatzen baitu, baliabide-des-
kribapenaren dimentsionaltasuna murriztuz (ikus 5.3.4.4 atala: 
Hiztegiaren kontrola, dimentsionaltasunaren murrizketa gisa). 
Bilaketak osagai-sorta berdinetara itzultzen direnez, «arrosak» 
terminoa dakarren bilaketa batek orobat berreskuratuko ditu 
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«loreak» terminoa dakarten baliabideak. Horren ondorioz, ba-
liabide bat garrantzitsutzat joa izateko aukera areagotzen da, 
bilaketaren terminoak eta baliabide-deskribapenaren termi-
noak guztiz bat ez badatoz ere; hori dela-eta, teknika horrek 
bilaketaren kalitatea hobetu dezake. 

Bilaketaren kalitatea hobetu nahi bada, beste modu bat dago: 
termino edo propietate antzekoak gehitzea, hiztegi kontrolatu 
edo sailkapen-sistema batetik. Bilaketa bat lotu badaiteke hiz-
tegi kontrolatu bateko terminoekin edo sailkapeneko klaseekin, 
hiztegiaren zein sailkapenaren egitura semantiko berezkoak 
ahalmena izango du termino gehigarriak (zabalagoak, estua-
goak, sinonimoak) iradokitzeko; horrelako terminoak agertzen 
baldin badira baliabideetan, horrek adieraz dezake baliabide 
horiek garrantzitsuak direla bilaketa batekiko. 

10.4.2.3  egituran oinarritutaKo berreSKurapena 

Baliabide-deskribapen batean baliabidearen barne-egitura 
errepresentatzen baldin bada, bilaketa-elkarreraginak horixe 
erabil dezake baliabidearen zati espezifikoagoak berreskura-
tzeko. Horrela, bilaketa parametrikoak edo eremuaren arabe-
rakoak egin daitezke, zeinetan osagai edo baliabide-propie-
tate zehatz bat bilatu baitaiteke, beste propietateei jaramon 
egin gabe. adibidez, antolaketa-sistema bibliografiko batean, 
«Shakespeare» terminoa bilatu daiteke izenburuari dagokion 
eremuan, eta, hala, izenburuan Shakespeare dakarten liburuak 
bakarrik hautatuko dira, eta ez Shakespearek idatzitakoak. Ba-
liabide guztiek egitura berdina erabiltzen dutenez, bildumari 
dagokion propietate bat izango da egitura. 

10.4.2.4  MultzoKatzea / SailKapena 

Multzokatzea (ikus 7.5.3.3 atala) eta sailkapen konputazio-
nala (ikus 8.7 atala), elkarreragin-jarduerak dira bi-biak, eta 
baliabide-propietate indibidualak zein bildumei dagozkienak 
baliatzen dituzte beren jarduna gauzatzeko. Multzokatzean 
(ikaskuntza ez-ikuskatua), baliabide guztiak konparatzen eta 
taldekatzen dira, elkarren artean duten antzekotasunaren ara-
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bera. Sailkapen konputazionalean (ikaskuntza ikuskatua), ba-
liabide indibidual bat edo baliabide-talde bat konparatzen da 
antolaketa-sistema bateko sailkapen edo hiztegi kontrolatu ja-
kin batekin, eta baliabidea esleitzen zaio haren antz handiena 
duen klaseari edo deskribatzaileari. Sailkapen-elkarreraginaren 
beste adibide bat da spam mezuen atzematea (ikus 8.7 ata-
la). autore-identifikazioari dagozkion teknikak eta ezaugarri-
tze-algoritmoak ahalegintzen dira lan jakin baten autorea zein 
den zehazten (sailkapen-elkarreragina) edo lan bat idatzi duen 
edo idatzi behar lukeen autore-mota ezaugarritzen (multzoka-
tze-elkarreragina). 

10.4.3 eratorritaKo propietateetan 
oinarritutaKo elKarreragin-jardueraK 

Kategoria honetako elkarreragin-jarduerek eratortzen edo kal-
kulatzen dituzten propietateak edo ezaugarriak ez dira ba-
liabideen edo bildumaren berezko propietateak. Kanpoko 
datu-iturriak, zerbitzuak eta tresnak erabiltzen dira halako el-
karreragin-jarduerak ahalbidetzeko. Baldin eta elkarreragin-jar-
duerak eraikitzen badira kanpotik eratorritako propietateak 
hartuz baldintza gisa, normalean areagotu egiten da elkarre-
ragin-jardueren kalitatea, sistemak bere kontestuaren gainean 
duen kontzientzia handiagotuz. 

10.4.3.1  oSpean oinarritutaKo berreSKurapena 

Googlen PageRank algoritmoa da (ikus 6.5.3 atala) webgu-
neen ospea neurtzeko neurketa-modu ezagunena. Honako 
ideia honetan oinarritzen da: webguneari erreferentzia egiten 
dioten esteka-kopuruaren araberakoa izango da webgunea-
ren ospea. Halere, webgune baten PageRank zein den kalku-
latzeko, erreferentzia egiten dioten estekak zenbatzea baino 
ariketa matematiko sofistikatuagoak gauzatu behar dira, es-
teken jatorria garrantzitsua delako orobat. alegia: estekaren 
sorburua kalitatezko webgune bat baldin bada, PageRank de-
lakoa handituko du; kalitate eskaseko webgune batetik bada-
tor, ordea, kalte egingo dio. 
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Web orrietarako informazio-berreskurapen eredu batek Pa-
geRank erabil dezake, zehazte aldera zein den web orriaren 
balioa bilaketari dagokionez. Googlek eta beste web bilatzaile 
batzuek, web orri bat azkenean ere bilaketa-emaitzetako zer 
mailatan agertuko den zehazteko, mailakatze-ezaugarri asko 
erabiltzen dituzte, eta PageRank ospea neurtzeko moduetako 
bat baizik ez da. 

Baliabideak mailakatzeko, badira beste ospe-neurketa batzuk. 
adibidez, honako faktore hauek aztertu daitezke: erabilera-maiz-
tasuna, erosketa-maiztasuna (produktuen kasuan), zenbat aldiz 
garbitu den arropa bat garbigailuan, eta, are, garbitzeko zorian 
ote dagoen oraintxe bertan. 

Xehekako dendetako jardueren aztarnei jarraitzea

Xehekako saltokien analisi-konpainiek, kamerak eta bestelako sentso-
reak erabiliz, bezeroen jarduna aztertzen dute, eta berotasun-mapak 
sortzen dituzte, zeinak erakusten baitute zer eremutan dagoen oi-
nezko trafiko gehien, eta zer itemekin izaten den elkarreragin gehien. 

(Argazkia: m01229 deritzon Flicker erabiltzailea. Creative Commons 
lizentziaren pean. berotasun-maparen ilustrazioa: Ian MacFarland). 
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10.4.3.2  aipuetan oinarritutaKo berreSKurapena 

aipuetan oinarritutako berreskurapena informazio-sistema 
bibliografikoetan erabiltzen da, eta teknika sofistikatua eta 
eraginkorra da oso. Baliabide bibliografikoak elkarri lotuta 
dauden aipuen bidez, hau da, argitalpen batean beste argital-
pen bat aipatzen delako. Baliabide bibliografiko batean beste 
baliabide bat aipatzen bada, seguru asko bi baliabide horien 
gaiek zerikusia izango dute. aipuetan oinarritutako bilaketen 
gakoa zera da: baliabide ezagun bat erabiltzen da informazio
-premia gisa, eta hari lotutako beste baliabide batzuk berres-
kuratzen dira aipuen bidez. 

aipuetan oinarritutako bilaketa inplementatzeko, zera egin 
daiteke: jatorrizko baliabidearen aipuei jarraitu edo jatorrizko 
baliabidea aipatzen duten baliabideak aurkitu. Hona hemen 
beste konparazio-teknika bat: akoplatze bibliografikoaren 
printzipioa; printzipio horri jarraituz, informazioa berresku-
ratzeko sistemak honako baliabideak bilatzen ditu: jatorrizko 
baliabideak aipatzen dituen baliabide berak aipatzen dituz-
tenak. Halaber, posible de aipuetan oinarritutako bilaketen 
emaitzak mailakatzea beste faktore batzuen arabera, adibi-
dez, argitalpen batek jaso dituen aipuen arabera (egiaz, prin-
tzipio hori da PageRanken ospe-neurketaren sorburua). 

10.4.3.3  itzulpena 

Itzulpenaren bitartez, baliabideak beste hizkuntza batera eral-
datzen dira, arrakasta-maila desberdinarekin. antolaketa-siste-
ma desberdinetako baliabideak uztartzen direnean, beste el-
karreragin-jarduera batzuk ahalbidetzeko moduan, eraldaketa 
horiek baliabideak berreskuratu aurretik gertatzen dira; itzul-
penaren kasuan, ordea, berreskurapenaren edo kokapenaren 
ondoren eraldatzen dira baliabideak. Hiztegiak edo corpus pa-
raleloak dira itzulpena bideratzen duten kanpo-baliabideak. 

Hiztegian oinarrituriko itzulpenetan, baliabide-deskribapeneko 
termino indibidual bakoitza (edo, batzuetan, esaldi bakoitza) 
hiztegian egiaztatzen da, eta ordain probableenarekin ordez-
katzen. Itzulpen sinple bat da hori, ezin baititu aintzat hartu 



634 Elkarreragin-jarduerak baliabideekin

perpaus gramatikalen egitura ez eta kontestua ere. testuingu-
ruak, hain zuzen, eragin handia izan dezake ordain probableena 
zein den erabakitzeko garaian: avocat deritzon frantses hitza, 
adibidez, abokatu gisa itzuli behar litzateke antolaketa-sistema 
gehienetan, baina ez, ordea, sukaldaritza-liburuen bilduma ba-
tean, zeinetan, ziur aski, ahuakate izango baita ordain egokiena. 

Corpus paraleloek modua eskaintzen dute halako erronkei au-
rre egiteko: testu berdinak edo antzekoak dira, beste hizkun-
tza batzuetan idatzita daudenak. adibidez, Biblia edo Nazio 
Batuen bilera-protokoloa adibide ezagunak dira, hainbat hiz-
kuntzatan existitzen baitira paraleloan. Ikaskuntza automati-
koko algoritmo batek corpus horietatik ikas dezake, zer esaldi 
eta beste egitura gramatikal bihur daitezkeen zer testuingu-
rutan ondorioztatzeko. Ezagutza hori baliabideak itzultzeko 
beste interakzio batzuei aplika dakieke. 

10.4.4  baliabideen uztarKetan oinarritutaKo 
elKarreragin-jardueraK 

Kategoria honetako elkarreragin-jardueretan antolaketa-sistema 
desberdinetako baliabideak uztartzen dira batez ere, antolake-
ta-sistema bakar batek ahalbidetu ezin izango lituzkeen zerbi-
tzuak eskaintzeko. Batzuetan, antolaketa-sistema desberdinak 
sortzen dira elkarri lotuta dauden baliabideekin, eta nahita egi-
ten da, gainera, informazio pertsonalaren pribatutasunari euste-
ko edo negozioaren interesak babesteko. antolaketa-sistemak 
argitara emanez gero, baliteke nahi gabeko ondorioak eragitea, 
baldin eta garatzaile buruargiak ohartzen badira ordura arte lotu 
gabeko datu-iturriak konektatzearen potentzialaz. 

10.4.4.1  Mashup-aK

Mashupetan, hainbat baliabidetako datuak konbinatzen dira; 
horrela, elkarreragin-jarduerak informazio berria eskain de-
zake, konbinaziotik eratortzen dena. adibidez, salgai dau-
den etxeen iragarkiak eta delitu-estatistikak uztartu izan dira, 
modu grafikoan, mapa batean; modu horretan, auzo segurue-
tan zer etxe dauden salgai ikus daiteke. 
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etxebizitza eta delitu-estatistiken mashupa

trulia deritzon web orrian, zeina higiezinen salerosketari eskai-
nia baitago, mashupak sortzen dituzte bizitoki berri baten bila 
dabiltzanei axola zaizkien hainbat eratako faktoreak kontuan 
hartuz, hala nola delitu-estatistikak, eskolak, etxeen prezioa 
eta distantziak. 

(Pantailaren irudia: Ian MacFarland)

Mashupak, normalean, baliabidearen mailan gertatzen dira, ad 
hoc konbinazioak eginez; horregatik, ez dute eraginik anto-
laketa-sistemen barne-egituran edo hiztegien uztarketan, eta 
tresna eraginkorrak izan daitezke webean prototipoak azkar 



636 Elkarreragin-jarduerak baliabideekin

egiteko. Bestalde, hori dela-eta, ez dira bereziki fidagarriak ez 
sendoak, izan ere, oinarrian dauzkaten antolaketa-sistemak 
aldatu bezain laster, mashupen operazioak huts egin dezake. 

10.4.4.2 datu eSteKatuen berreSKurapena eta 
baliabideaK deSKubritzea

9.4.3 atalean adierazi genuen eran –Web Semantikoaren mun-
dua–, datu estekatuek loturak ezartzen dituzte antolaketa-sis-
temen teknologiei dagozkien baliabide desberdinen artean; 
horretarako, identifikatzaile estandar eta bakarrak (URIak) 
erabiltzen dituzte. Ikuspegi sinple horren bitartez, sistema 
desberdinetako baliabideak konektatzen dira elkarren artean, 
eta, modu horretan, bilaketak egin daitezke bi sistemak bar-
nean hartuz. adibidez, baliteke bi online salmenta-gunetan 
Martha Stewarten ohe-estalki bat saltzea, eta biek ala biek 
bezeroa bideratzea Martha Stewarten webgunera, zeinetan 
deskribatzen baita nolakoa den ohe-estalkia. Xehekako bi gu-
neek identifikatzaile bakar bat erabiltzen dute, zeinak Martha 
Stewarten webgunera bideratzen baitu bezeroa. 

Baliabideak deskubritzea edo datu estekatuak berreskuratzea 
bilaketa-elkarreraginak dira, eta sarea (edo web semantikoa-
ren grafikoa) zeharkatzen dute, estekak konektatuz, semanti-
karen aldetik lotuta dauden baliabideak deskubritzeko xedez. 
Horrenbestez, bilaketa-elkarreragin batean, Martha Stewarten 
webgunera bideratzen zaituen xehekako salmenta-gunearen 
esteka erabil daiteke, ohe-estalkia saltzen duen beste gune-
ra joateko, bai bailiteke bigarren gunean eskaintza merkeago 
edo komenigarriago bat eskaintzea. 
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10.5 elKarreragin-jardueraK

ebaluatzea

Elkarreragin baten kalitatea kudeatzea, haren helburuari edo xe-
deari dagokionez, oso garrantzitsua da inplementazioko urrats 
guzti-guztietan, eta, bereziki, elkarreraginaren jardunean berean. 
Elkarreragin-jardueren kalitatea ebaluatzen bada diseinu-proze-
suko hainbat unetan (diseinuaren kontzeptua, prototipoa, in-
plementazioa eta jarduna), agerian geratzen da zeintzuk diren 
antolaketa-sistemaren diseinatzaileen edo operadoreen indar-
guneak nahiz ahulguneak. 

Diseinu- eta inplementazio-faseek iraun bitartean, elkarreragi-
nak probatu behar dira, jatorrizko xedeekin alderatuz, eta aintzat 
hartuz, halaber, antolaketa-sistemek, baliabideek zein kanpo-bal-
dintzek inposaturiko mugak. Ohikoa da elkarreragin-prozesuak 
egokitzea eta doitzea, hobeto ase ditzaten elkarreragin-jardue-
raren jatorrizko xedeak eta helburuak. Hastapeneko fase horiek 
ebaluatuz, asetasuna neurtzeko moduak bilatzen dira maiz, eta 
lan hori baliagarria suertatzen da doikuntza-prozesurako. Disei-
nu-prozesu iteratiboen parte integrala izan behar luke. 

Ondorengo faseetan –inplementazioa eta jarduna–, elkarrera-
ginak ebaluatzeko garaian, aintzat hartzen dira antolaketa-sis-
temen eta horren inguruaren baldintzak, modu dinamikoan al-
datzen direnak. Izan ere, erabiltzailearen espektatibak, bai eta 
inguruneari dagozkion baldintzak zein mugak ere, aldakorrak 
dira, eta egiaztatu egin behar dira tarteka. Elkarreraginen eba-
luazio sistematikoari esker, garaiz behatu daitezke elkarreraginei 
eragiten dieten aldaketak, eta aintzat har daitezke, elkarreragi-
na egokitzeko, bai eta hobetzeko ere. Fase horietan, elkarrera-
ginak doitu nahi badira, ebaluazioaren alderdi subjektiboagoei 
erreparatu behar zaio, hala nola asetzeari, esperientziari, ospeari 
edo «sentipenari». Ebaluazio-prozesuaren zati kuantitatibo eta 
objektiboa bezain garrantzitsua da ebaluazioaren alderdi sub-
jektiboa. Diseinu- eta inplementazio-prozesuan, hainbat faktore 
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aztertu behar dira, batera jardun daitezen. Kalitatearen ebalua-
zio etengabeari esker, elkarreraginak behar moduan dabiltzala 
ziurtatzen da. 

Ebaluazioaren alderdiak hainbat modutara bereizi daitezke: zen-
bateko ahalegina eta denbora behar den horiek gauzatzeko (hala 
datuak biltzeari nola aztertzeari dagokionez); zer neurritan diren 
kuantifikagarriak edo konparagarriak antolaketa-sistemako bes-
te neurketa batzuekin; elkarreragineko edo antolaketa-sistemako 
zer osagaitan zentratzen diren, edo kontuan hartuz zer diziplina, 
trebetasun edo metodologia baliatzen diren ebaluaziorako. 

Badago bereizketa ohiko eta garrantzitsu bat, efizientzia, efek-
tibotasuna eta asebetetzea bereizten dituena. Elkarreragin-jar-
duera bat efizientea izango da baldin eta bere jarduerak garaiz 
eta modu ekonomikoan gauzatzen baditu; aldiz, efektiboa izan-
go da baldin eta bere jarduerak egokitasunez eta osoki gauza-
tzen baditu, eta, azkenik, asegarria izango da baldin eta bere 
jarduerak gauzatzen baditu espero izandako moduan. Ebalua-
zio-alderdien artean, asebetetzea da neurtzeko zailena, gustu 
eta esperientzia pertsonalen mende baitago.

Demagun Shopstyle.com webguneak elkarreragin-jarduera berri 
bat garatzen duela, eta, horren bidez, modua duzula hainbat gu-
netan eskaintzen diren jaken luzera konparatzeko. Behin elkarre-
ragin-jarduera diseinatu ostean, ebaluatu egiten da, egiaztatze 
aldera jaka eta luzera guztiak txertatu direla, eta jaken luzerak 
egoki neurtu eta konparatu direla. Elkarreragin-jardueraren di-
seinatzaileek jakin nahi izango dute ea jaka-luzerak egoki era-
kusten diren, eta, halaber, ea elkarreragin-jarduera efizientziaz 
gauzatzen den. Elkarreragin-jarduera martxan jartzeko prest da-
goenean (normalean, beta edo proba bertsio bat abiatzen da 
lehenik), erabiltzaileei eta xehekako saltzaileei eskatuko zaie ho-
nako galdera hauei erantzun diezaioten: ea, elkarreragin-jardue-
rari esker, beren erosketa-esperientzia hobetu den; ea konpara-
zioak espero moduan funtzionatzen duen, eta ea zer aldatuko 
luketen. Ebaluazio-estilo horiek elkarrekin baliatzen dira, elkarre-
ragin-jarduera hobetzeko. 
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10.5.1  efizientzia

antolaketa-sistema baten efizientzia ebaluatu nahi denean, 
honetan zentratzen gara: zenbat denbora, energia eta balia-
bide ekonomiko behar diren sistemaren elkarreragin-xedeak 
lortzeko. Orokorrean, zenbat eta baliabide gutxiagoren pre-
mia izan elkarreragin-jarduera arrakastatsu bat gauzatzeko, 
orduan eta efizienteagoa izango da. 

Efizientziaren neurketek, normalean, zerikusia izaten dute in-
geniaritzarekin, hala nola ekintza bat gauzatzeko behar den 
denborarekin, elkarreragin-jarduera batean gauzatu behar 
den urrats-kopuruarekin edo erabiltzen diren konputazio-ba-
liabideen kopuruarekin. Halaber, gizakien memoriari, arretari 
eta prozesamendu kognitiboari dagozkion alderdien efizien-
tzia ere hartuko da kontuan, baldin eta erabiltzaileen espe-
rientzia etenik gabea bada, eta sistemarekin elkarreraginean 
jarduten badira, hala dagokionean. 

antolaketa-sistemetako elkarreragin ugaritan, halere, efekti-
botasuna da alderdi garrantzitsuena, bereziki orain arte azter-
tu ditugun elkarreragin-jarduerei dagokionez. Bilaketa-emai-
tzak ez badira egokiak, ez dira erabiltzailearen premiak aseko, 
interfazea guztiz erabilgarria izan arren. Elkarreragin-jarduera 
askoren kasuan, baliabide aproposak berreskuratzeko duten 
gaitasunaren arabera ebaluatzen dira. Horren zergatia eta hori 
ebaluatzeko moduak aztertuko ditugu hurrengo ataletan. 

10.5.2  efeKtibotaSuna 

Efektibotasunaren bidez ebaluatzen da elkarreragin-jardue-
ren emaitzen egokitasuna. Elkarreragin-jarduera efektiboek, 
bada, emaitza aproposak edo baliagarriak ematen dituzte. 
Apropos-izatearen kontzeptua eta efektibotasunarekin duen 
harremana funtsezkoa da informazioa berreskuratzeko eta 
ikaskuntza automatikoko elkarreraginetan (ikus 10.5.2.1 atala). 
Efektibotasunari dagozkion neurketak, sarritan, elkarreragin
-jardueraren algoritmoa garatu duten alorretan sortzen dira: 
informazio-berreskurapenean edo ikaskuntza automatikoan. 
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doitasuna eta estaldura dira apropos-izatea edo efektibota-
suna neurtzen dituzten neurri funtsezkoak informazio-berres-
kurapenean eta ikaskuntza automatikoko elkarreragin-jardue-
retan (ikus 10.5.2.2 atala). 

10.5.2.1  apropoS-izatea

Informazio-berreskurapenean, eta, hortaz, informazioaren 
zientzietan oro har, apropos-izatea hartzen da kontzeptu fun-
tsezko gisa. Giza komunikazioko kontzeptu intuitiboenetako 
bat izan arren, zaila da aproposa zer den definitzea, eta ezta-
baida biziak izan dira horren inguruan iragan mendean. 

antolaketa-sistemei dagokien bezainbatean, zerbait apro-
posa dela esango da baldin eta informazio-premia esplizitu 
zein inplizitu bat asetzen bada erabilera-testuinguru jakin ba-
tean eta une jakin batean. Zerbait aproposa den neurtu nahi 
baldin bada antolaketa-sistemetan, badago erronka bat, izan 
ere, arrakala bat baitago bi elementu hauen artean: erabiltzai-
learen informazio-premia (zeina, sarritan, ez baita zuzenean 
adierazten), eta informazio-premia horren adierazpena (bila-
keta). arrakala horren ondorioz, baliteke elkarreragin-jardue-
rak emaitza anbiguoak ematea. adibidez, demagun norbaitek 
«Paris» hitza sartu duela bere mugikorreko aplikazio batean, 
Frantziako hiriburura bidaiatzeko aholku bila. Bilaketaren 
erantzunen artean, Paris Hotelean ostatu hartzeko eskaintzak 
agertu zaizkio, zeina las Vegas hirian baitago (aEB). Emaitza 
horrek asetzen al du erabiltzailearen informazio-premia? Eta, 
demagun erabiltzaileak Parisi buruzko aholkuak jaso dituela, 
bai, baina jada ikusiak dituela antolaketa-sistemak eskaintzen 
dituen baliabide guzti-guztiak? Kasu honetan zein da erabaki 
egokia, apropos-izateari dagokionez?  

Efektibotasuna kalkulatzeko gakoa zera da: zer neurtzen den 
aintzat hartzea. Bilaketan adierazitako informazio-premia 
neurtzen bada, gaia aproposa ote den aztertzen da, hau da, 
sistemari dagokion ikuspegi bat. Ordea, pertsonaren buruan 
dagoen informazio-premia neurtzen bada, pertinentzia, era-
bilgarritasuna edo egoera aproposa ote den aztertzen da: 
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ikuspegi pertsonal edo subjektibo bat. alborakuntza horre-
tan datza, hain zuzen ere, informazio-berreskurapenaren alo-
rreko ikerketa eta eztabaida ugariren muina, izan ere, modu 
objektiboan neurtu baitaiteke gaia aproposa oten den, baina 
apropos-izate subjektiboa da egiazko helburua. Elkarreragin
-jarduerak aproposak diren neurtzeko, garrantzitsua da, au-
rre-baldintza gisa, apropos-izatearen zer ikuspegiri jarraituko 
zaion erabakitzea. 

10.5.2.2  eStaldura / doitaSuna KonpentSazioa 

doitasunaren bidez neurtzen da emaitza-sorta baten zehaz-
tasuna: bilaketa batean berreskuratutako emaitzen artean, 
zenbat diren aproposak. Estaldurak, berriz, emaitza-sortaren 
osotasuna neurtzen du: bildumako baliabide apropos guztien 
artean, zenbat berreskuratu diren. Demagun bilduma batean 
20 baliabide apropos daudela, bilaketa bati dagokionez. Be-
rreskurapen-elkarreragin bat eginez, 10 baliabide biltzen dira 
emaitza-sortan, eta horietako 5 dira aproposak. Beraz, elka-
rreragin honen doitasuna %50 da (berreskuratu diren 10 ba-
liabideen artean, 5 dira aproposak); estaldura, berriz, %25 da 
(20 baliabide aproposen artean, 5 berreskuratu dira). 

Informazioa berreskuratzeko elkarreragin-jarduerek berezkoa 
dute estalduraren eta doitasunaren arteko konpentsazioa. Bil-
duma bateko baliabide apropos guztiak aurkitu nahi badira, 
elkarreragin-jarduerak sare zabal batean bilatu behar du, eta, 
beraz, ez da oso zehatza izango. aitzitik, oso zehatza izan 
nahi badu, eta erabiltzaileari baliabide aproposak bakarrik 
itzuli nahi badizkio, elkarreragin-jarduerak asko bereizi behar 
du, eta seguru asko ez ditu baliabide apropos guzti-guztiak 
topatuko. Bilduma bat oso handia bada eta baliabide apropos 
ugari badauzka edozein bilaketari dagokionez, zehaztasuna 
murriztea izaten da lehentasun nagusia. Edonola ere, bildu-
ma txikia bada edo, informazio-premia dela-eta, dokumentu 
aproposa guzti-guztiak topatu behar badira (jurisprudentzia, 
patenteen bilaketa edo diagnostiko medikuak), estaldura han-
ditzea izango da lehentasuna. 
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antolaketa-sistema bateko antolaketa-printzipioen osotasunak 
eta xehetasun-mailak eragin nabarmena dute estalduraren eta 
doitasunaren arteko konpentsazioan (ikus 4. kapitulua). Balia-
bideak antolatzen badira kategoria-sistema xeheen bidez eta 
baliabide-propietate ugari deskribatzen baldin badira, xehe-
tasun-maila handiko bilaketak egin daitezke, izan ere, posible 
da desio den baliabide bilatzea sistemaren deskribapenak edo 
antolaketak ahalbidetzen duen bezain xehe. alabaina, deskri-
bapenak edo antolaketa oso espezializatuak baldin badira, ba-
liteke zenbait baliabide ezin aurkitzea, ondorioz, uko egingo 
zaio estaldurari. antolaketa azalekoa baldin bada –adibidez, 
galtzerdiak gordetzen dituzun tiradera– galtzerdi guztiz-guz-
tiak topatu ditzakezu (estaldura handia), baina galtzerdi guz-
tien artean bila ibili behar duzu zeuk nahi duzun parea aurki-
tu arte (doitasun txikia). Estalduraren eta doitasunaren arteko 
konpentsazioa estu lotuta dago antolaketaren neurriarekin. 

10.5.3  aSebetetzea

asebetetzeak ebaluatzen du zer iritzi, esperientzia edo jarrera 
duen erabiltzaile batek elkarreraginekiko. Erabiltzaile indibi-
dualen iritziaren mende dago asebetetzea, horregatik, zaila 
da neurtzen. Erabiltzaileak zer esperientzia duen elkarreragi-
narekin, horrekin lotuta daude asebetetze-neurketak; gehie-
netan, erabiltzaile-interfazeen, erabilgarritasunaren edo irudi-
pen subjektibo zein estetikoen alderdiak dira. 

Erabilgarritasunak neurtzen du ea elkarreragina eta horren 
arabera diseinaturiko erabiltzaile-interfazea bat datozen era-
biltzaileak horien funtzionamenduari buruz espero zuenare-
kin. Zehazki, elkarreraginaren erabilgarritasunari erreparatzen 
dio. Erabilgarritasunaren bidez neurtzen da erabiltzeko erraz-
tasuna, ikasgarritasuna eta ahalegin kognitiboa –zer neurritan 
erabil dezaketen erabiltzaileek elkarreragin-jarduera bat be-
ren helburua erdiesteko–. 

Efizientzia, efektibotasuna eta asebetetzea modu desberdi-
netan neurtzen diren arren, eta elkarreragin-jardueraren osa-
gai desberdinei eragiten dieten arren, denak dira neurri beren 
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garrantzitsuak elkarreragin-jarduerek arrakasta izan dezaten. 
Elkarreragin-jarduera bat bizkorra izan arren, ez da oso erabil-
garria izango baldin eta emaitza okerrak badakartza. Elkarre-
ragin-jarduera batek egoki funtzionatzen badu ere, erabiltzai-
leen asebetetzea ez dago ziurtatuta. Elkarreragin-jarduerak 
diseinatzeko garaian, erronka bat da ezen faktore horiek, 
nahitaez, konpentsazioak dakartzatela berekin. Elkarreragin
-jarduera batek, efektiboa izan arren, ahalegin handia eskatu-
ko dio erabiltzaileari; ondorioz, ez da erabilerraza izango, eta 
baliteke erabiltzailearen asebetetzea gutxiagotzea. antolake-
ta-sistemen eta diseinatzaileen lehentasunek baldintzatuko 
dute zer propietate optimizatu behar den. 

Hel diezaiogun lehen aipatu dugun adibide bati: Shopstyle 
webguneko jaka-luzeren konparaketa-elkarreragina. Jaka-lu-
zeraren kalkulua denbora-tarte onargarri batean gauzatzen 
bada, eta ez badira antolaketa-sistemako baliabide mordo bat 
xahutzen horretan, elkarreragin-jarduera efizientea izango da. 
Jaka-luzera guztiak egoki neurtzen eta konparatzen badira, 
elkarreragin-jarduera efektiboa izango da. Elkarreragin-jar-
duera etenaldirik gabe txertatzen bada erosketa-prozesuan, 
modu bisualean ahalbidetzen bada interfazean, eta ez bada 
oso nekagarria ahalmen kognitiboari dagokionez, seguru asko 
asegarria izango da erabiltzailearentzat, zerbitzu erabilgarri 
bat eskaintzen baitu (bereziki gorputz-tankera irregularra 
daukatenentzat). Zer alderdi lehenetsi behar luke Shopstyle 
webguneak? Seguru asko, efektibotasunaren ondorioak neur-
tuko ditu, efizientziari eta asebetetzeari dagozkienekin kon-
paratuz. Xehekako antolaketa-sistemei eta kontsumitzaileei 
bideratutako antolaketa-sistemei dagokionez, asebetetzea 
da alderdi garrantzitsuenetako bat, beraz oso probablea da 
efizientziari eta efektibotasunari uko egitea (neurriz, betiere), 
asebetetzearen mesedetan. 
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10.6 haMargarren KapituluKo

gaKoaK 

- Elkarreraginak bi modutara sor daitezke: natural azaleratzen 
dira baliabideen potentzialtasunetatik, edo apropos diseina-
tzen eta txertatzen dira antolaketa-sistemetan. 

 (Ikus 10.1: Sarrera)

- Baliabideetara iristea eta baliabideak uztartzea funtsezko el-
karreragin-jarduerak dira, eta antolaketa-sistema ia guztie-
tan gertatzen dira. 

 (Ikus 10.1 atala: Sarrera)

- Hainbat faktoreren arabera bereizi daitezke elkarreraginak: 
erabiltzaileen baldintzak, baliabide-propietateen zer geruza 
baliatzen den, eta ingurune legala, soziala eta antolaketari 
dagokiona. 

 (Ikus 10.2 atala: Elkarreragin-jarduerak zehaztea)

- Memoria- eta arreta-gaitasun mugatua du jendeak; horre-
gatik, ezin dute dena oroitu, eta ez dira gauza aldi berean 
kontu gutxi batzuk gogoan gordetzeko baizik.

 (Ikus 10.2.1 atala: Erabiltzaileen baldintzak)

- Elkarreragin-jarduerak ahalbidetzeko, premiazkoa da anto-
laketa-sistemetako baliabideak identifikatzea, deskribatzea 
eta, zenbaitetan, eraldatzea.

 (Ikus 10.3.1 atala: baliabideak identifikatzea eta deskribatzea, 
elkarreragin-jarduerak ahalbidetzeko)
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- Bateratze-eraldaketak hiru modutan bereiz daitezke: eraga-
tik (mapak edo pasabideak), denboragatik (diseinu-denbo-
ra edo jardunaren denbora) eta modua (eskuzkoa edo auto-
matikoa). 

 (Ikus 10.3.2.3 atala: Xehetasun-maila eta abstrakzioa)

- Inplementazioak honako faktore hauen arabera bereiz dai-
tezke: algoritmoaren iturria (informazio-berreskurapena, 
ikaskuntza automatikoa, hizkuntza naturalaren prozesamen-
dua), konplexutasuna (zenbat ekintza behar diren), baliabi-
deak aldatzen ote diren edo baliabide-deskribapeneko zer 
geruzatan oinarritzen diren aintzat hartuz. 

 (Ikus 10.4 atala: Elkarreragin-jarduerak inplementatzea) 

- Elkarreraginen ebaluazioari dagokionez, badira alderdi ga-
rrantzitsu batzuk: efizientzia (garaiz egitea eta kostuaren 
eta efektibotasunaren arteko aldea), efektibotasuna (zeha-
tza eta aproposa izatea) eta asebetetzea (erabiltzailearen 
jarrera positiboa). 

 (Ikus 10.5 atala: Elkarreraginak ebaluatzea)

- Apropos-izatearen kontzeptua eta efektibotasunarekin duen 
harremana funtsezkoa da informazioa berreskuratzeko eta 
ikaskuntza automatikoko elkarreraginetan.

 (Ikus 10.5.2.1 atala: Aproposa izatea)

- Estalduraren eta doitasunaren arteko konpentsazioak ebaz-
ten du ea bilaketa batean dokumentu apropos guztiak aur-
kituko diren (estaldura handia) edo soilik dokumentu apro-
posak aurkituko diren (doitasun handia). 

 (Ikus 10.5.2.2 atala: Estadura / doitasuna konpentsazioa)
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- Estaldurari eta doitasunari dagokionez, eragina du, oro-
bat, antolaketa-printzipioen neurriak: antolaketa zenbat eta 
xeheagoa, orduan eta doiagoak izango dira elkarreragin-jar-
duerak. 

 (Ikus 10.5.2.2 atala: Estadura / doitasuna konpentsazioa)
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11.1 Sarrera

1. kapituluan adierazi genuen moduan, antolaketa-sistemak 
zera dira: «berariaz antolatu den baliabideen bilduma bat, eta 
horren bidez gauzatu daitezkeen elkarreragin-jarduerak». an-
tolaketa-sistema bat sortzeko, honako galdera hauei erantzun 
behar zaio: zer antolatu nahi den, zergatik antolatu nahi den, 
zenbat antolatu nahi den, noiz antolatu nahi den, eta nola edo 
nork antolatu nahi duen; galdera horiei erantzunez azaleratu-
ko da antolaketa-sistema. 2. kapituluan, berriz, antolaketa-sis-
temei dagozkien lau jarduera komunak deskribatu genituen: 
baliabideak hautatzea, antolatzea, baliabideekiko elkarrera-
gin-jarduerak diseinatzea eta ahalbidetzea, eta baliabideak 
mantentzea; hain zuzen ere, lau jarduera horietan islatzen dira 
1. kapituluan aipatutako galderen erantzunak eta horiei da-
gozkien konpentsazioak. 4. kapitulutik 10. kapitulura bitarteko 
bidean, modu progresiboan, antolaketa-sistemen zati guztiak 
aztertu ditugu: baliabideak, baliabide-deskribapenak, balia-
bide-kategoriak eta -bildumak eta baliabideekiko elkarrera-
gin-jarduerak; gainera, kontzeptu eta metodo gehigarriak ere 
azaldu ditugu, zati bakoitzarekin lotuta daudenak. 

Bide honetan barna, antolaketa-sistemen mota ugari deskri-
batu ditugu. Batzuetan, antolaketa-sistemen kategoria zaba-
lak aztertu ditugu, adibidez, liburutegiei, museoei, negozioe-
tako informazio-sistemei eta webean oinarrituriko zerbitzuen 
konposizioei dagozkienak. Beste zenbaitetan, ordea, antola-
keta-sistemen adibide zehatzak jorratu ditugu: aleen liburu-
tegia, argazkiak elkarbanatzeko Flickr gunea, amazonen kar-
gamentu-biltegia eta zure etxeko sukaldea zein armairua. 

Orain, 1-10 kapituluetan jarritako zutarrietan bermatuz, «bi-
de-orri» bat sor dezakegu, antolaketa-sistemaren bizi-zikloan 
azaleratzen diren auziak eta hautuak, diseinuari dagozkionak, 
antolatzeko eta laburbiltzeko. Diseinuari dagozkion auziek, 
hain zuzen ere, zenbait ereduri jarraitzen diote, eta horiei es-
ker hobeto uler ditzakegu gaur egun existitzen diren antola-
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keta-sistemak; halaber, bestelako hautuak egin eta antolaketa
-sistema berriak asmatzeko modua iradokitzen digute. 

aurreko kapituluei buruzko aipamenez josita dago kapitulu 
hau: bide-orrian aipatzen diren auzien eta hautuen azalpen 
xeheetara bideratzen zaituzte. Bide-orri hau erabili dugu 12. 
kapituluko adibideen saila aztertzeko, eta horietako bakoi-
tzaren inguruan dagoen «diseinu-ingurua» aztertzeko. 1. ka-
pituluko galderek halako txantiloi bat eskaintzen dute, adibi-
de bakoitza berdin egituratzeko balio duena; horrela, espero 
dugu irakasleek, ikasleek eta liburu honen gainerako irakur-
leek adibide gehiago proposatzea, webgune honetan: Disci-
plineOfOrganizing.org

Kapitulu honetan barna ibiltzeko 

Hasteko, 11.2 atalean, Antolaketa-sistemen bizi-zikloa-
ri erreparatuko diogu, zeinak lau fase aurkezten baititu: 
banan-banan aztertuko ditugu. lehen fasea hauxe da: 
Antolaketa-sistemen arloa zehaztea eta zedarritzea (11.3 
atala); fase horrek baldintzatzen du, hein handi batean, 
zer-nolako baliabide-deskribapenak behar diren balia-
bideak antolatzeko eta elkarreragin-jarduerak gauza-
tzeko. Bigarren fasean, Antolaketa-sistemen baldintzak 
identifikatzea (11.4 atala), eragin nabarmena dute fak-
tore ekonomikoek eta muga edo hautu teknologikoek. 
11.5 atalak (Antolaketa-sistemak diseinatzea eta inple-
mentatzea) azpimarratzen duenez, argi eta garbi bereizi 
behar dira baldintzak eta inplementazioa, pentsamen-
du arkitektonikoa deitzen diogu printzipioaren arabera. 
azkenik, 11.6 atalean (Antolaketa-sistemak operatzea 
eta mantentzea), laugarren fasea aztertuko dugu, zei-
netan bi mantentze-mota bereiziko ditugun: baliabide 
eta deskribapen espezifikoen mantentzea eta sistema 
osoaren mantentzea. 
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11.2 antolaKeta-SiStemen bizi-ziKloa 

Sistemen bizi-zikloen ereduak era askotakoak dira, baina, gure 
xedeei dagokionez, nahikoa da lau faseko eredu generiko bat 
baliatzea, zeinean honako fase hauek bereizten baitira: alorra 
zehazteari eta zedarritzeari dagokion fasea, baldintzei dagokien 
fasea, diseinuari eta inplementazioari dagokion fasea, eta ope-
razioari eta mantentzeari dagokien fasea. antolaketa-sistema 
sinpleetan, fase laburrak izan ohi dira, eta ia ezinezkoa suerta-
tzen da lauak bereiztea; beste antolaketa-sistema batzuetan, or-
dea, fase sekuentzialak izaten dira, eta antolaketa-sistema kon-
plexuetan, azkenik, lau fase horiek sistematikoak eta iteratiboak 
izaten dira. 

antolaketa-sistemak sortzean hartu behar diren erabaki espe-
zifiko askori dagokienez, hastapeneko erabakiek taxutzen di-
tuzte –hala nola zein izango diren sistemaren alorra, helmena 
(baliabideen aniztasuna) eta eskala (baliabide-kasuen kopu-
rua)–. antolaketa-sistemek helmen eta eskala mugatua bal-
din badaukate, erabaki gehienak era informalean hartzen dira, 
gehiegi analizatu gabe, eta modu holistikoan. Esate baterako, 
apalategiak edo armairuak antolatzen ditugunean, ez dugu 
modu esplizituan pentsatu behar fase hauetaz: helmena, bal-
dintzak, diseinua, inplementazioa eta operazioa. alabaina, an-
tolaketa-sistema konplexuekin dihardugunean, bereziki infor-
mazioa barra-barra erabiltzen den alorretan, garrantzitsua da 
metodologia sistematiko bat erabiltzea. 

Helmenari eta baldintzei dagokionez hartzen diren hasierako 
erabakiek itzal luzea izan dezakete antolaketa-sistemaren tek-
nologian eta prozesuan, eta horrek nabarmen eragin diezaioke 
sistemaren funtzionamenduaren efizientziari eta malgutasunari. 
Halaber, erabaki horiek ondorio sakon eta aurreikusi gabeak izan 
ditzakete sistemaren erabiltzaileen gainean, bai eta sistemak 
ahalbidetzen duen lanarekin zerikusia duten beste pertsona ba-
tzuen gainean ere. Planifikazio-prozesu zorrotz bat gauzatzen 
bada, eta behar moduan dokumentatzen bada, antolatzaileek 
modua izango dute ondorio bidegabeak eta ez-efektiboak mi-
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nimizatzeko, konpentsazio eta erabaki zailak justifikatzeko eta, 
zertan okertu diren ulertuz, beren akatsetatik ikasteko. 

Sistema eta erreminta teknikoak mundura zabaltzen direnean, 
zenbait ondorio gertatzen dira, eragina dutenak gizartean, ne-
gozioetan, politikan eta legean, eta ez soilik teknikan. Ondo-
rio horietako zenbaitek zerikusia dute sistema jardungo den 
alorrarekin (ikus 10.4 atala: Elkarreragin-jarduerak inplementa-
tzea). Beste ondorio batzuek, ordea, zerikusia dute, antolake-
ta-sistemen diseinatzaileekin, arkitektoekin eta garatzaileekin 
berekin, izan ere, beren esperientziak, balioek, sinesmenek eta 
egoerak –hau da, beren posizio sozialari, hezkuntzari, testuin-
guru kulturalari eta mundu-ikuskerei dagozkien muga zein 
joera sarritan ezkutuek– taxutzen baitute beren jarduna. In-
formazio-arloko profesionalen lanaren parte da, ezinbestean, 
«mundua zatitzea bere junturen arabera», eta, horrenbestez, 
sailkapenak, ereduak eta arkitekturak sortzea, baliabideekin 
elkarreraginean jardutea ahalbidetzeko. Praktikan, horrek be-
rekin dakar, sarritan, «juntura» artifizialak sortzea, junturarik 
ez dagoen lekuan; hala, gauza batzuk hobetsiko dira, eta bes-
te batzuk baztertu. Eredu bat ez da inoiz leiala izango jende 
guztiaren esperientzia guztiekiko (eta ez du asmo hori), ho-
rregatik, sistema baten xede-erabiltzailetzat hartzen ez den 
jendeak, edo egoera berezietan dagoen jendeak, bazterrean 
uzten dituztela edo mespretxatzen dituztela senti dezake, eta 
baliteke egiaz sufritzea horren eraginez. 

11.3 antolaKeta-SiStemen arloa

zehaztea eta zedarritzea 

antolaketa-sistema bat sortzeko garaian, zer alorri dagokion 
zehaztea da erabakirik funtsezkoena: zer baliabide-multzo 
edo -mota antolatu nahi diren zehaztea, alegia. Horregatik, 1. 
kapituluan aurkeztu genituen erabakien artean, «Zer antolatu 
nahi da?» aurkeztu genuen lehendabizi (ikus 2.2 atala). 



652 Antolaketa Sistemen bide-orria

antolaketa-sistemaren alorrei buruz zer pentsatzen dugun adie-
razteko, bost alderdi bereizten ditugu, elkarri lotuak denak: 

1.  Bildumaren helmena eta eskala

2.  Erabiltzaile-kopurua, eta nolakoak diren

3.  antolaketa-sistema zenbat denboraz jardungo den 

4. antolaketa-sistema zer ingurune fisikotan edo teknologiko-
tan kokatzen den

5.  antolaketa-sistemak zer harreman duen alorrari edo helme-
nari dagokionez gainjartzen zaizkion beste antolaketa-siste-
mekin

auzi horiei heldu beharra dago, aurre-baldintza gisa, honako 
ekintzak hauek egin nahi badira: antolaketa-sistemaren baldin-
tzak lehenetsi, diseinuaren printzipioak proposatu eta antolake-
ta-sistema inplementatu. 

11.3.1 bildumaren helmena eta eSKala 

antolaketa-sistemen diseinuari dagokionez, bildumaren helme-
na da aintzat hartu beharreko faktore nagusia: horrek baldintza-
tzen du, hein handi batean, zer neurritako eta konplexutasuneko 
baliabide-deskribapenen premia duten antolaketa-printzipioek 
eta elkarreragin-jarduerek (ikus 5.3.1.3 atala). Helmen handiak 
duen eraginari dagokionez, bildumako baliabideen heteroge-
neotasunarekin lotuta dago, eta ez hainbeste bildumaren eskala 
absolutuarekin. ahalegin handiagoa egin behar da bilduma zabal 
eta handi bat kudeatzeko, bilduma mugatu eta txiki bat kudea-
tzeko baino; halere, errazagoa da bilduma handi bat kudeatzea 
baldin eta helmen mugatua badu. abeltzaintza-etxalde batean, 
nahikoa da langile bat edukitzea mila behi zaintzeko; zooetan, 
berriz, animalia-mota ugariren kasu banaka batzuk biltzen dira. 
Zooetan, beraz, askoz langile gehiago behar dituzte, zeren ani-
malia-mota bakoitzak, eta, batzuetan, baita animalia bakoitzak 
ere, baldintza desberdinak izan ditzake kudeaketari eta zaintzari 
dagokionez. 
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Demagun negozio baterako informazio-sistema bat diseinatzen 
ari garela: bertan gorde nahi ditugu elkarri loturiko baliabide
-mota banaka batzuen milioika kasu, oso egituratuak eta antze-
koak, hala nola erosketa-aginduak eta horiei dagozkien fakturak. 
Kasu horretan, aise zehaztu ahal izango dugu zer propietate eta 
printzipio erabili behar diren baliabide-deskribapenak zein an-
tolaketa gauzatzeko, eta edozein agindu edo faktura suertatuko 
zaigu neurri berean erabilgarri, kasuak aztertzeko garaian. 

alderatu dezagun kasu hori, bada, beste bilduma honekin: bil-
duma oso murritz bat, milaka kasu oso aldakor biltzen dituena, 
dozenaka baliabide-motari dagozkionak. Hain bilduma hetero-
geneoa izanik, zaila da zehaztea ea zer kasu den adierazgarria 
baliabide-mota bakoitzarekiko; hala, baliteke baliabide guz-
ti-guztiak aztertu beharra suertatzea. aldakortasun horrek be-
rekin dakar baliabide-deskribapenen sorta handi eta askotari-
ko bat, zeinean baliabide-kasuak ez baitira zehaztasun handiz 
deskribatuko, garestiegia delako hori eskuz egitea (ikus 5.3.6.1 
atala). adibide horri tiraka, hobeto uler dezakegu baliabide-bil-
duma zabal eta sakonen antolaketa-sistemek, hala nola ama-
zonek edo eBayk, egin duten hautua: ikaskuntza automatikoko 
teknikak baliatzen dituzte deskribapen-propietateak identifika-
tzeko eta baliabide-taxonomiak eraikitzeko (ikus 5.3.6.4 atala 
eta 7.5.3.3 atala). 

Baliabide-kasuen artean alde handiak badaude, konponbide 
partzial bat edo erdibide bat izan daiteke honako hau: baliabi-
de-motak modu zabalago edo abstraktuago batean definitzea, 
moten kopuru orokorra murriztuz. 8.2.2.1 atalean mintzatu ginen 
ikuspegi horri buruz: atal horretan aipatu genuen ezen sukal-
deko tresnak modu zabalean kategorizatzen direla saltoki han-
dietan; sukaldeko materialen denda berezituetan, ordea, askoz 
sailkapen xeheagoak baliatzen dira. Saltokiko kategoria zabalek 
kasuen arteko desberdintasun ugari lausotzen dituzte, baina, 
hala eginez, propietate komunen sorta txiki bat eskaintzen dute, 
baliabide guztiak deskribatzeko balia daitekeena. Propietate ko-
mun horiek abstrakzio-maila altuago batean daudenez, jakintza 
eta, ziur aski, ahalegin gutxiago behar izango da baliabideak 
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horien arabera deskribatzeko (ikus 5.3.1.3 atala eta 7.4.1 atala). 
Nolanahi ere, horrek badu prezio bat: poetek, margolariek, kon-
posatzaileek, eskultoreek, idazle teknikoek eta programatzai-
leek, den-denek sortzen dituzte baliabideak, baina «sortzaile» 
propietatearen bidez deskribatzen baditugu guztiak –hala egi-
ten da Dublin Core metaereduan–, zehaztasuna gutxiagotzen 
da, nabarmen. 

Bildumaren eskalari erreparatzen badiogu, zenbait erronka jar-
tzen dizkigu parez pare, zeinak, maiz, bilduma existitzen den in-
guru fisikoaren edo teknologikoaren mugekin lotuta baitaude; 
halako faktoreen ondorioz, bildumaren neurria eta antolaketa
-moldea mugatzen da (Ikus 3.3.1 atala). apalategi txiki batean, 
liburu dozena gutxi batzuk sartuko zaizkizu, besterik ez; bi pla-
zako garaje batean, aldiz, milaka liburu gorde daitezke; bi plaza-
ko garajeak arruntak dira, zeren pertsona eta familia gehienek 
ez dituzte bi auto baino gehiago edukitzen. Bestalde, Hollywoo-
deko handi-mandi bat, kirolari ospetsu bat, edo sultan bat bal-
din bazara, eta ehunka autoko bilduma bat baldin badaukazu, bi 
plazako garajea txikiegia da zure bilduma gordetzeko. tamaina 
garrantzitsua da, orobat, gauza digitalen bildumei dagokienez, 
izan ere, mugak sor daitezke ingurune teknologikoaren neurria-
ren eraginez: ziur aski, horretaz ohartua egongo zara honezkero, 
argazki-kameran edo musika-entzungailuan kantuak edo argaz-
kiak gordetzeko espaziorik gabe geratuko zinelako inoiz. 

Baldin eta bildumak izango duen neurria kalkulatzen bada an-
tolaketa-sistemaren bizi-zikloaren hasieran, baliabideen zein ba-
liabide-deskribapenen biltegiratze-kontuekin loturiko arazoak 
murriztu daitezke. Eskalari dagozkion beste auzi batzuk, ordea, 
funtsezkoagoak dira. Bilduma handiak antolatzeko eta manten-
tzeko, jende gehiago behar da; hortaz, komunikazio- eta koor-
dinazio-arazoak azaleratzen dira, bilduma baino puskaz bizko-
rrago hazten direnak, batez ere bilduma kokapen desberdinetan 
zehar banatua badago. 

Estandarizazioa da helmenari eta eskalari dagozkion arazoak 
saihesteko modurik onena. Baliabideak modu automatizatuan 
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eratzen badira, eta, hortaz, kasu guztiek bat egiten badute es-
kema edo eredu batekin, bada, orduan, baliabideak estandariza-
tzeko modua egongo da (ikus 7.5.2 atala). Baliabide bibliografi-
koak deskribatzeko estandarrei esker, liburutegiek aukera dute 
baliabide-deskribapen asko zentralizatzeko eta elkarbanatzeko; 
bestalde, estandar berdinak erabiltzen badira hainbat motako 
baliabideentzat, helmen zabalak dakartzan erronkei erantzuten 
zaie, baliabideak gertutik zaintzeko eta koordinatzeko premia 
murrizten delako. Negozioetako, gobernuetako zein zientziako 
antolaketa-sistemek antzeko estandarrak erabiltzen dituzte ba-
liabideei, zerbitzuei zein jarduera ekonomikoei buruzko informa-
zioa deskribatzeko; horrela, ehunka, milioika eta bilioika transak-
zio-erregistro edo datu kudeatu ahal dituzte (ikus 5.3.1.3 atala). 

11.3.2 erabiltzaileen Kopurua eta nolaKotaSuna 

Gerta liteke antolaketa-sistema batek erabiltzaile bakarra iza-
tea, adibidez, norbanako batek antolaketa-sistema bat baliatzea 
arropen armairua, etxeko liburutegia edo artxibategi bat kudea-
tzeko, edo, halaber, ordenagailu pertsonaleko zein mugikorreko 
fitxategi digitalak eta aplikazioak maneiatzeko. Baliabide per-
tsonalen bildumak elkarreragin-jarduera oso indibidualizatuak 
ahalbidetzeko moduan antolatzen dira sarri, eta ad hoc katego-
riak baliatzen dira horretarako, beste erabiltzaileek nekez uler di-
tzaketenak (ikus 7.2.2 atala). Bilduma pertsonalak eta erabiltzaile 
bakarreko bildumak, normalean, erabiltzaileek berek hautatuta-
ko baliabidez osaturik daude; horregatik, antolaketa-sistemaren 
elkarreragin-jarduera ohikoena zera da: baliabide ezagun bat bi-
latzea (ikus 10.2.1 atala). 

Beste muturrean, ordea, antolaketa-sistemek helmen nazionala 
eta, are, globala izan dezakete, eta milioika erabiltzailetik gora; 
halakoxeak dira, esate baterako, Kongresuko liburutegiaren sail-
kapen-sistema, Nazio Batuen Produktu- eta Zerbitzu-kode Es-
tandarra eta Interneteko Domeinu-izenen Sistema. antolaketa
-sistema horietan kategoria instituzionalen sistemak baliatzen 
dira (ikus 7.2.3 atala), zeinak elkarreragin-jarduera sistematikoki 
zehaztuak eta helburudunak ahalbidetzen baitituzte: sarritan, 
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aurrez ezagutzen ez ziren baliabideak bilatzea izaten da xedea. 
Bi mutur horien artean, era askotako antolaketa-sistemak daude, 
talde formalek zein informalek sortuak, neurri guztietako kon-
painiek sortuak, eta elkarlanean diharduten enpresek sortuak, 
hala nola hornikuntza-kateak eta informazioa barra-barra balia-
tzen duten beste negozio-prozesu batzuk garatzen dituztenak.

Erabiltzaileen kopuruak eta nolakotasunak eragin handia du 
antolaketa-sistemen edukia eta ahalbidetu behar dituzten el-
karreragin-jardueren diseinua taxutzeko orduan (ikus 10.2.1 ata-
la). Badira erabiltzaile-kategoria generiko batzuk, arlo askotan 
suertatzen direnak: bezeroak, bisitariak, operadoreak eta ku-
deatzaileak. antolaketa-sistema gehienek ahalbidetzen dituzten 
elkarreragin-jarduera generikoak moldatu ditzakegu (ikus 5.3.2 
atala), erabiltzaile-mota generiko horiek asetzeko. adibidez, an-
tolaketa-sistema gehienek erabiltzaile-mota orori eskaintzen 
diote bildumaren edukian barna nabigatzeko edo bilaketak egi-
teko aukera; ostera, bezero zein bisitarien nabigazio- eta bilake-
ta-jarduerari buruzko informazioari dagokionez, ziur aski opera-
doreek eta kudeatzaileek baino ez dute ahalmena izango horien 
berri jasotzeko. 

antolaketa-sistemaren arloa zertxobait zedarritu eta gero, 
zehaztasun handiagoz findu ditzakegu erabiltzaile-kategoria 
generiko horiek, erabiltzaileak eta elkarreragin-jarduerak doiago 
sailkatuz. Esate baterako, irakasleak eta ikasleak izan ohi dira, 
gehien-gehienetan, unibertsitate-liburutegietako bezeroak; onli-
ne dendetan, ordea, erosleak ibiltzen dira batez ere, zerbait erosi 
nahi dutenak. liburutegia erabiltzen dutenek baliabideak mai-
legatzen eta itzultzen dituzte, eta, maiz, irakasleek eta ikasleek 
erabilera-baldintza desberdinak izaten dituzte; online dendetan, 
ordea, egoera jakin batzuetan bakarrik itzuli edo aldatu ahal 
izango dira baliabideak. 

Bildumaren helmenarekin gertatzen den bezalaxe, erabiltzaileen 
aniztasunak zailtasun handiagoak sortzen ditu erabiltzaile-ko-
puru absolutuak baino. aireportuetako liburu-dendetan, norma-
lean, bilduma mugatuak izaten dituzte, eta honela irudikatzen 
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dituzte beren bezeroak: bidaiari generikoak, denbora-pasa ba-
ten bila dabiltzanak, terminaleko edo hegazkineko egonaldia 
betetzeko, baina irizpide zorrotzik gabe. Kontrara, liburutegi pu-
blikoetan bilduma puskaz zabalagoak izaten dituzte, erabiltzai-
le askotarikoen premiak asetu behar dituztelako –aireportuko 
liburu-dendek ez bezala–, eta haiei elkarreragin-jarduerak eskai-
ni; liburutegi publikoetako bezeroak honelakoak izan daitezke, 
besteak beste: irakurtzen hasi berri diren haurrak, bigarren hez-
kuntzako ikasleak, tokiko negozioak eta erretiroa hartutako jen-
dea. Enpresa bateko liburutegian, berriz, industriari loturiko libu-
ruak bilduko dira, eta aniztasun gutxiago egongo da tokiko edo 
unibertsitate bateko liburutegian baino; nolanahi ere, zerbitzu 
berezituagoak eskainiko dira marketingari, ingeniaritzari, ikerke-
tari, zuzenbideari edo enpresako beste sail batzuei dagokionez. 

Erabiltzaile-kategoria bakoitzak –eta, are, erabiltzaile bakoitzak– 
bere esperientziak, xedeak eta joerak ekartzen ditu antolaketa
-sistemako elkarreragin-jardueretara. Ondorioz, antolaketa-sis-
temek, arlo berdinekoak izan arren eta antzeko helmena edukita 
ere, baliabide desberdinak bildu eta elkarreragin-jarduera des-
berdinak ahalbidetu ditzakete erabiltzaile-kategoria bakoitza-
rentzat. Gaixotasunen Kontrolerako Zentroko liburutegian eta 
WebMD webgunean –giza osasunari buruzko informazio-gune 
bat–, bi-bietan, gaixotasunei eta sintomei buruzko informazioa 
biltzen da; edonola ere, lehenengoaren antolaketa osasun pu-
blikoaren ikerketari dagokio, eta bigarrena, berriz, beren gaitza 
zein den eta nola osatu daitezkeen jakin nahi duten erabiltzaileei 
zuzendua dago. Helburuak eta xede-erabiltzaileak desberdinak 
izanik, desberdinak dira, orobat, sistema bakoitzeko sailkapena 
eta deskribapen-hiztegia. 

Sistemaren diseinatzaileek ez dituzte erabiltzaileen joera be-
rak nahitaez; are garrantzitsuagoa dena: baliteke erabiltzaileen 
joerak guztiz edo osoki ez ulertzea. Horregatixe, diseinu onek 
iteratiboak izan behar dute: ebaluazio- eta berrikuspen-zikloak 
gauzatuz behin eta berriro, ideia gordin, behin-behineko eta des-
bideratuak hobetu daitezke, zeharo arrakastatsuak bilaka daite-
zen. alabaina, testuinguru konplexu, politiko edo instituzional
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-burokratikoetan, gauzak ezin dira halako arintasunez egin beti. 
Halako kasuetan, Bowkerrek eta Starrek ondorioztatzen duten 
bezala, gardentasuna da konponbiderik egokiena, diseinuari da-
gozkion akatsak zuzendu nahi badira. Diseinatzaileek, baldin eta 
onartzen badute beren sistemek egiazko ondorioak eragiten di-
tuztela egiazko jendearen bizitzan, negoziazio-prozesu jarraikor 
batean jardun behar lukete; prozesu horren bidez, teknologiaren 
ondorioen mende dauden pertsonek adierazi lezakete zer-nola-
ko efektu kaltegarriak dituen sistemak beren bizitzen eta komu-
nitateen gainean, eta kontra egin liezaiokete efektu horiei. Hala, 
bidea errazten zaio sistemaren operazio eta mantentze-lan efek-
tiboari (ikus 11.6.2 atala). 

11.3.3 aurreiKuSitaKo bizi-ziKloa 

Bildumaren helmenak, eskalak eta erabiltzaile-kopuruak zeriku-
sia izaten dute, sarritan, antolaketa-sistemaren aurreikusitako 
bizi-zikloarekin. antolaketa-sistema pertsonal txikiak egoera es-
pezifiko bati erantzuteko edo ataza zehatz bat betetzeko era-
tzen dira maiz; hori dela-eta, bizi-ziklo laburrak izaten dituzte 
oro har (ikus 7.2.2 atala). 

antolaketa-sistemaren aurreikusitako bizi-zikloa eta biltzen di-
tuen baliabideen aurreikusitako bizi-zikloa ez dira berdinak, ba-
liabideak mantentzeko arrazoiak era askotakoak dira-eta (ikus 
3.5.1 atala). Oraintxe azpimarratu dugun eran, norbanakoek sor-
tutako antolaketa-sistema batzuk epe laburreko jarduera es-
pezifikoekin lotuta daude, eta jarduera bukatzen edo aldatzen 
denean, ez dago jada antolaketa-sistemaren premiarik, edo sis-
tema berri bat jartzen da haren ordez. Beste muturrean daude 
liburutegiak, museoak, artxiboak eta bestelako memoria-institu-
zio zenbait; halakoak, izan ere, denbora mugagabez irauteko di-
seinatzen dira, baliabide baliozkoak eta sarritan ordezkaezinak 
gordetzen dituzte-eta. 

Nolanahi ere, negozioetako antolaketa-sistema gehienek bizi-zi-
klo erlatiboki laburreko baliabideak gordetzen dituzte, egune-
roko jardueretatik azaleratzen direnak eta eguneroko jarduerak 
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ahalbidetzen dituztenak; kasu horretan, antolaketa-sistemak au-
rreikusitako bizi-ziklo luzea izango du eta baliabide ez-perma-
nenteekin osatuta egongo da. azkenik, Gure 2 x 2ko matrizea 
osatzeko, badira bestelako antolaketa-sistema batzuk, hala nola 
enkante-katalogoak, zeinetan margolanak edo bestelako balia-
bide bildumagarriak biltzen baitira: halako antolaketa-sistemek 
ziklo laburra dute, xede bakarrarekin, baina aurreikusitako bizi
-ziklo luzea duten baliabideen-deskribapenak gordetzen dituzte. 

11.3.4 ingurune fiSiKoa edo teKnologiKoa 

Sarritan, antolaketa-sistemak ingurune fisiko edo teknologiko 
zehatz batekin lotuta egoten dira. Sukaldea, armairua, artxiba-
tegia, hegazkineko kabina, telefono mugikorra: baliabideak an-
tolatzen diren ingurune fisikoaren arabera, potentzialtasun ba-
tzuk izango dira, abantailaz baliatu beharrekoak, bai eta zenbait 
muga ere, aintzat hartu beharrekoak (ikus 3.4.1 atala). 

Muga fisikoen eta teknologikoen hedadurak eragina du anto-
laketa-sistemaren bizi-zikloan, antolatutako baliabideetan edo 
antolaketaren arrazoietan aldaketak egitea zaildu dezake-eta. 
Gauzak antolatu nahi baldin badituzu kutxatila karratu txikiekiko 
armairu batean, muga gehiago izango dituzu apalategi batean 
egiten baduzu baino. Pareta sendoekiko bulego batek gehiago 
mugatuko du jendearen arteko elkarreragin- edo lankidetza-mo-
dua modulutan oinarrituriko espazio batek baino. Software-a-
plikazio monolitiko batean inplementatzen diren negozio-pro-
zesuak estu lotuta daude; ordea, web zerbitzuen koreografia 
gisa antolatzen badira, modu gardenean ordezka daiteke zerbi-
tzu-hornitzaile bat beste batekin. 

11.3.5 beSte antolaKeta-SiStema batzueKiKo 
harremanaK 

Baliabideen arlo edo sorta berdinean antolaketa-sistema bat 
baino gehiago ezarri daiteke, eta baliteke antolaketa-sistema ba-
ten baitan beste asko biltzea. liburutegietako antolaketa-siste-
metan, sukaldaritzari buruzko liburuak Kongresuko liburutegiko 
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sailkapenaren edo Dewey Sailkapen Dezimalaren arabera anto-
latzen dira; liburu-dendetan, berriz, BISaC sailkapenari jarraitzen 
diote, eta sukaldaritza-motaren arabera bereizten dituzte balia-
bideak nagusiki (ikus 8.3 atala). Sukaldaritza-liburuetako anto-
laketa-sisteman, ordea, plater-mota, osagai nagusiak edo pres-
taketa-metodoak hartzen dira kontuan. Sukaldaritza-liburuaren 
barruan, errezetak antolaketa-sistema baten arabera antolatu 
daitezke, zeinak ordena estandar batean emango baititu erreze-
taren deskribapena, osagaiak eta prestaketa-urratsak. 

Batzuetan, antolaketa-sistema askotariko horiek modu koordi-
natuan diseinatu daitezke, antolaketa-sistema hierarkiko edo ha-
biaratu gisa jarduteko, zeinean maila desberdinak nabarmendu 
baitaitezke, erabiltzaileen ekintza edo aplikazioaren arabera. li-
buru eta agiri askotan, barne-egitura bat izaten da, kapituluen 
eta goiburu hierarkikoen bidez antolatua; horrela, irakurleek 
eduki-unitate txikiagoak uler ditzakete, unitate handiagoen tes-
tuinguruan (ikus 6.5.2 atala). Bestalde, kantu-bilduma bat disko 
gisa har daiteke, abstrakzio-maila horretara joz, baina posible 
da, halaber, kantuetako bakoitza antolaketa-unitate gisa hartzea, 
batez ere abestiak fitxategi digital bereizietan daudenean. 

antolaketa-sistemak elkarri gainjartzen zaizkio eta elkar guru-
tzatzen dute. Jendea eta enpresak, egunerokoan, antolaketa-sis-
tema desberdin askorekin jarduten dira elkarreraginean, beren 
lanaren ondorioz baliabideak erabili behar dituztelako testuin-
guruaren, gailuen edo aplikazioaren muga hertsiak gaindituz. 
Pentsa zenbat antolaketa-sistema desberdin erabiltzen ditu-
gun, gizabanako gisa, informazio pertsonala, hala nola kontak-
tuak, hitzorduak eta mezuak, kudeatzeko. Enpresa bateko lan-
gileak garen heinean, informazioa sortzen eta antolatzen dugu 
hainbat modutan: mezu elektronikoen bidez, agiri-biltegiak edo 
kalkulu-orriak sortuz eta kudeaketa-sistema desberdinak era-
biliz –hala nola Enpresako Baliabideen Planifikazioa (ERP) eta 
Bezeroekiko Harremanen Kudeaketa (CRM)–. Orain, irudika eza-
zu egoera hori eskala instituzional batean, zeinetan elkarreragin
-jarduerak gauzatzen baitira hainbat eragileren antolaketa-siste-
men artean: medikuak, erietxeak, laborategiak, aseguru-etxeak, 
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gobernuko sailak eta osasungintzarekin loturiko beste alderdi 
batzuk. Eta pentsa horietako zenbait dira “mashupak” eta zer-
bitzu konposatuak, zeinek modu independentean diseinaturiko 
sistemetako informazioa eta baliabideak konbinatzen baitituzte. 

Gaur egun, uste izaten dugu ezen antolaketa-sistemen arteko 
mugak ausazkoak direla maiz, eta ahalmena izan behar genu-
keela horiek uztartzeko edo konbinatzeko, baldin eta ekintza 
horrek balio erantsia sortuko badu. Ezinezkoa da, noski, anto-
laketa-sistemen gurutzaketa ad hoc edo dinamiko guztiak au-
rreikustea, baina ezinbestekoa da, haatik, halako gurutzaketak 
halabeharrez gertatuko direla onartzea, batez ere antolaketa
-sistemetan informazio digitala biltzen bada eta web arkitektu-
ren bidez inplementatzen badira. 

11.4 antolaKeta-SiStemen

baldintzaK identifiKatzea 

antolaketa-sistemaren definizioak bi zati ditu, zeinek modu 
esplizituan iradokitzen baitute bi baldintza-kategoria dau-
dela: batetik, baliabideen antolaketa berariazkoa zehazten 
dutenak, eta, bestetik, baliabideekiko gauzatzen diren elka-
rreragin-jarduerei dagozkienak. Baldintza-kategoriak horiek 
baliabide-deskribapenen mendekoak dira bi-biak; baliabide
-deskribapenak, bestalde, antolaketa-sistemaren definizioan 
iradokitzen dira, baina ez dira modu esplizituan aipatzen. 

Hiru elementu hauek elkarri lotuta daude: deskribapenak, an-
tolaketa eta elkarreragin-jarduerak; horregatik, ezinezkoa da 
bakoitza bere aldetik deskribatzea errepikapenik gabe. Hala 
ere, liburu honetan nahita jardun gara horrela: antolaketa-sis-
temei buruzko ikuspegi desberdinak landu ditugu 2.-10. kapi-
tuluetan, eta, modu horretan, era askotako kontzeptuak, au-
ziak eta metodoak aipatzeko aukera izan dugu. 
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- antolaketa-sistema orok ahalbidetu behar du erabiltzaileek 
ahalmena izatea baliabide-bildumarekin elkarreraginean jar-
duteko (3. eta 10. kapituluak). 

- Balizko elkarreragin-jarduerak, nagusiki, baliabideei loturiko 
deskribapenen nolakotasunaren eta neurriaren araberakoak 
dira (4., 5. eta 6. kapituluak). 

- Berariazko antolaketa azaleratuko da baldin eta baliabide
-deskribapen bat edo gehiago erabiltzen badira antolaketa
-printzipioei jarraituz ( 7. eta 8. kapituluak). 

- Elkarreragin-jardueraren efizientziari edo efektibotasunari 
eragin diezaioke ahalbidetzen duen antolaketa-printzipioa-
ren inplementazio-moduak (10. kapitulua). 

antolaketa-sistema pertsonal bat sortzen ari bazara, edo es-
kala txikiko antolaketa-sistema bat, erabiltzaile gutxi izango 
dituena, pentsa zenezake ez daukazula zertan modu esplizi-
tuan hausnartu baldintzen inguruan. Nolanahi ere, xedeei eta 
lehentasunei buruz era sistematikoan pentsatzeak mesede 
egiten dio edozein proiekturi. Gainera, baldintzak esplizituki 
adieraziz gero, trazabilitatea eta inpaktuaren analisia ahalbi-
detzen da. trazabilitateak zera esan nahi du: elkarreragin-jar-
duera baten edo sistema baten ezaugarri zehatz batek zer 
baldintza asetzen duen identifikatzeko ahalmena edukitzea; 
inpaktuaren analisiak, ordea, kontrako norabidea ibiltzen du: 
baldintza bakoitza zer ezaugarrirekin lotuta dagoen identifi-
katzen du, egiaztatze aldera zeinen edo zeren gainean izango 
duen eragina, baldin eta baldintzak aldatzen badira. 

11.4.1 elKarreragin-jardueren baldintzaK 

3. kapituluan –Antolaketa-sistemetako jarduerak–, modu za-
bal eta jeneralean deskribatu genituen elkarreragin-jarduerak; 
hala, ikusi genuen antolaketa-sistema guzti-guztiek dituztela 
elkarreragin-jarduera komun batzuk; nolanahi ere, kasu gehie-
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netan elkarreragin-jarduera espezifikoei erreparatu nahi izaten 
diegu, hau da, antolaketa-sistema jakin batean balioa sortzen 
dutenei, sistema horretan bildutako baliabideen ondorioz (ikus 
3.4.2 atala). antolaketa-sistemaren arloak, helmenak eta eska-
lak zehazten du zer elkarreragin-jarduera gauzatu daitezkeen 
eta zeintzuk ahalbidetu behar diren modu esplizituan; alabaina, 
elkarreragin-jardueren lehentasunak xede-erabiltzaileei buruz-
ko erabakien arabera zehazten dira (ikus 11.3.2 atala). 

antolaketa-sistema gehienetan –sistema pertsonalak salbu–, 
negozio-ereduari, finantzaketa-mailei eta faktore ekonomi-
koei buruzko hausnarketek eragin handia dute ahalbidetzen 
diren elkarreragin-jardueren sortan. Irabazi-asmoa duten en-
presak elkarren artean bereizten dira baliabideekin ahalbide-
tzen dituzten elkarreragin-jardueren kopuruaren eta kalita-
tearen arabera: zenbait enpresak elkarreragin-jarduera ugari 
ahalbidetzen dituzte; beste zenbaitek, berriz, jarduera gutxia-
go. Ezberdintze hori taxutzen dute erabiltzaileen nahiek, eta, 
aldi berean, bereizkuntza horrek erabiltzaileen nahietan eragi-
ten du: zenbait pertsonak nahiago dute bitartekaritzarik gabe 
jardutea, beren kasara; beste batzuek, ordea, zerbitzu osoa 
eta bitartekaritza nahi izaten dute. Irabazi-asmorik gabeko 
instituzioak, adibidez, liburutegiak eta museoak, halako mu-
gen pean jarduten dira halaber, baina, zoritxarrez, aukera gu-
txiago dute zerbitzuen maila egokitzeko edo beren xede-era-
biltzaileak aldatzeko, diru-laguntzak murrizten dizkietenean.

Elkarreragin-jarduerei dagozkien baldintza batzuek baldintza 
teknologikoak dakartzate berekin, besteak beste, baliabideak 
formatu jakin batean egotea, baliabideak zehaztapen edo es-
tandar batekin bat etortzea, ingurune teknologiko batean jar-
dun ahal izateko, edo beste alderdi zein antolaketa-sistema 
batzuekin batera jardutea. 

antolaketa-sistema guztietan badago baldintza funtsezko 
bat: xede-erabiltzaileek ahalmena izan behar dute sistemak 
ahalbidetzen dituen elkarreragin-jarduerak deskubritzeko eta 
horietara heltzeko. Baliabide fisikoak gordetzen dituzten an-
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tolaketa-sistemetan, diseinatzaile onek baliabideen berezko 
potentzialtasuna indartzen dute nabigazioari eta orientazioari 
lagunduz, erabiltzaileak elkarreragin-jardueren guneetara bi-
deratzeko (ikus 3.4.1 atala). Baliabide digitalei eta informazioa 
barra-barra baliatzen duten antolaketa-sistemei dagokionez, 
elkarreragin-jarduerak ez dira berehalakoan hautematen, eta 
diseinua eskasa baldin bada, baliteke erabiltzaile-interfaze 
konplikatuegiak sortzea, zeinetan elkarreragin-jarduerak ez 
baitira inoiz deskubritzen, eta, horrenbestez, ez baitira sekula 
erabiltzen. 

Sarritan, antolaketa-sistemen ahalmen orokorrak neurtzeko, 
ahalbidetzen dituzten elkarreragin-jardueren kopuruari eta 
aniztasunari erreparatzen zaio, baina kontuz ibili behar dugu 
horrekin, izan ere, faktore garrantzitsuagoa baita ea zenba-
teko balioa eratzen duten elkarreragin-jarduerek. Baliabide 
aktiboak biltzen dituzten antolaketa-sistemak gai dira balioa 
sortzeko beren kabuz, erabiltzaile batek elkarreragin-jarduera 
espliziturik egin gabe ere (ikus 4.2.3.2 atala). Beste antolake-
ta-sistema batzuek, berriz, bildutako informazioa, konputatu-
tako informazioa edo testuinguruari dagokion informazioa us-
tiatzen dute, balioa sortzeko xedez; horretarako, erabiltzaileak 
elkarreraginean jarduteko premia ezabatzen dute; esaterako, 
kokapenean oinarrituriko mugikor-aplikazioak erabiliz, infor-
mazioa bideratzen diote erabiltzaileari, kokapen jakin baten 
inguruan edo ezagutzen duen pertsona batengandik hurbil 
dagoenean (ikus 3.4.1 atala). 

11.4.2 baliabide-deSKribapenen izaerari eta 
neurriari buruz 

antolaketa-sistema bateko baliabideekin elkarreraginean jar-
duteari dagokionez, sarritan jarduera horiek lotuta egoten dira 
baliabideen zein baliabide-bildumen deskribapenekin. Eremu 
bibliografikoan, elkarreragin-jarduera generikoei edo ohikoei 
dagokienez, edozein baliabide-motarekin lotuta egon daitez-
keen deskribapenak baliatzen dira, hala nola baliabidearen 
izena, sortzailea eta sorrera-data. 
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adibidez, baliabide batek izen edo identifikatzaile antolagarri 
bat baldin badauka, ordena alfabetikoaren arabera antolatu 
daiteke, eta modu horretan erraza suertatuko da hura topa-
tzea; bestalde, baliabide batek sorrera-data badauka, erraz 
topa daiteke baliabide-bilduma batean, «zer berri» bilaketa 
baten bidez. 

Baliabide-mota desberdinek propietate bereizgarriak izan 
behar dituzte, osterantzean, ez legoke motiborik haiek mota 
desberdintzat jotzeko. Baliabide-propietateak deskribapen-hiz-
kuntza baten bitartez adierazi daitezke, elkarreragin-jarduera 
bat edo gehiago ahalbidetzeko edo galdera bati edo gehiago-
ri erantzuteko. Modu sinplean esanda, faktore honen arabera-
koak dira baliabide-deskribapenen nolakotasunari eta neurriari 
dagozkion hautuak: zer elkarreragin-jarduera edo galdera diren 
ohikoenak edo garrantzitsuenak (ikus 5.3.1.1 atala). Baliabide
-propietate batek ez badu elkarreragin-jarduerarik eragiten, ez 
dago hura deskribatzeko premiarik. alabaina, elkarreragin-jar-
duera bat gauzatzeko ezinbestekoa baldin bada baliabide-pro-
pietate bat deskribatzea, ez baldin badago deskribapenik edo 
deskribapenaren zehaztasun- edo xehetasun-maila desegokia 
baldin bada, horrek esan nahi du ezinezkoa izango dela elkarre-
ragin-jarduera mamitzea: baliabidea sakonago aztertu beharko 
da, premiazko deskribapena sortzeko edo erauzteko. adibidez, 
direktorio batean liburu bat aurkitzeko, nahikoa da ISBN ko-
dea jakitea; ordea, liburuarekin lotutako deskribapen bakarra 
ISBN kodea baldin bada, ez zara gai izango liburuaren autorea 
zein den esateko. Baliabide-deskribapenen neurriak eta egoki-
tasunak zenbait konpentsazio ezartzen dituzte, liburu honetan 
hainbat aldiz aipatu dugun eran; besteak beste, nabarmentze-
ko modukoa da estalduraren eta zehaztasunaren arteko kon-
pentsazioa (ikus 2.5 atala, 3.4.1 atala, 7.4.1 atala eta 7.4.3 atala). 

Baliabide-propietate batzuk deskribatzea bereziki erraza iza-
ten da, baina horrek ez du esan nahi propietate horiek dire-
nik erabilgarrienak, batez ere informazio-baliabideen kasuan. 
aise zehaztu daiteke zenbat orrialde dituen liburu batek, bai-
na katalogatzaile trebea izan ezean, zaila da deskribatzea zeri 
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buruzkoa den liburu bat, eta bigarren propietate hori puskaz 
garrantzitsuagoa da lehenengoa baino (ikus 5.2.2 atala, «Des-
kribapena», termino inklusibo bat, eta 7.3.4 atala, Ezaugarrietan 
oinarrituriko kategorizazioaren mugak). Informazio-baliabide 
ez-testualen kasuan, arazoa hainbat larriagoa da, zeren halako 
baliabideen edukia formatu opakuan egon ohi baita semanti-
kari dagokionez: formatu hori optimoa da baliabidea sortzen 
eta prozesatzen duten gailuentzat, baina pertsonek ezin dute 
modu erabilgarrian aztertu (ikus 4.4.2.5 atala, Hutsune seman-
tikoa, eta 5.4 atala, Baliabide ez-testualak deskribatzea). 

Negozio-estrategiek eta ekonomiak eragin handia dute balia-
bide-deskribapenen neurrian. Museo eta artxibategi askotan, 
ez dago aski jende ez denbora zeramika-pusketa edo agiri oro 
deskribatzeko; hori dela-eta, baliabide asko maila agregatuan 
bakarrik deskribatzen dira. Kontrara, zenbaitek argudiatzen 
duenez, formatu fisikoko zein digitaleko edukiek izan duten 
loraldiaren harira, inbertsio eskerga egin behar da deskribape-
nen sorreran, lagungarriak suertatzen baitira baliabideak des-
kubritzeko merkatu guztiz betean. 

Prozesu automatiko zein informatizatuek ahalmena dute ba-
liabide-deskribapenak sortzeko antolaketa-sistema batean, 
eta, gehienetan, bildumaren eskala oso handia delako era-
biltzen dira (ikus 5.3.6.4 atala). Bilaketa-motorrek web orriak 
indexatzen dituzte, eta beren esteka-egiturak aztertzen: ezi-
nezkoa litzateke weba liburutegi arrunt bat balitz bezala har-
tzea eta giza ahalegin hutsez antolatzea. Kamera digitalek, 
bideo-kamerek eta antzeko gailuek ez lukete halako abantai-
larik ekarriko baldin eta jendeak eskuz identifikatu eta des-
kribatu behar balu baliabide bakoitza, hura sortzean. Ostera, 
gailu horiek automatikoki gehitzen dizkiote zenbait metadatu, 
testuinguruari dagozkionak, baliabide bakoitzari. Era berean, 
lehiakortasunaren presioen eraginez, saltzaileei eskatzen zaie 
denbora-errealeko eta testuingurua aintzat hartzen duten zer-
bitzuak emateko, horregatik, testuinguruari dagokion infor-
mazioa biltzen da automatikoki: adibidez, telefono mugiko-
rren, liburu-irakurgailu elektronikoen edo tableten kokapena. 
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liburutegia kolorearen arabera

Juhan Sonin elkarreragin-diseinatzaileak, zeinak, seguru asko, 
ondotxo ezagutzen baitu bere liburutegiaren edukia, liburuen 
kolorearen arabera antolatu ditu apalategiak. Antolaketa-prin-
tzipio hori indibiduala eta estetikoa da oso, baina, ziur aski, ez 
litzaioke erakargarria suertatuko liburu-bilduma osoa ezagu-
tzen ez duen bati, eta erabat kaotikoa izango litzateke liburu-
tegi handiago baten kasuan.

(Argazkia: See-ming Lee. Creative Commons CC-BY-SA-2.0 li-
zentzia pean)

antolaketa-sistema baten baldintzak edo helburuak aintzat 
hartuta, deskribapen-gradu optimo bat bilatu nahi genuke, 
eta orobat kalkulatu nahi genuke, gutxi gorabehera, zenba-
teko antolaketa-ahalegina eskatuko lukeen; praktikan, ordea, 
hori egitea zaila da, bi arrazoiren ondorioz, biak ere helmenari 
eta eskalari dagozkionak. Hasteko, antolaketa-sistema baten 
erabiltzaile-kopurua hazi ahala, zailagoa izango da balizko zer 
xede eta muga ase beharko dituen identifikatzea eta aurrei-
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kustea. antolaketa-sistemaren erabiltzaile gehienek helburu 
berdinak badituzte ere, baliteke erabiltzaile jakin batek era-
bilera gehigarri bereziren bat izatea atributu edo harreman 
batzuei dagokionez, eta, hori asetzeko, deskribapen gehiago 
behar izatea. 

Bigarrenik, posible balitz ere deskribapen-gradu optimo bat 
inplementatzea antolaketa-sistema jakin batean, arazoak 
izango genituzke baldin eta antolaketa-sistema ugari existi-
tzen badira eremu berdinean edo berdinetan, eta testuingu-
ruaren, gailuaren zein aplikazioaren mugak gainditzen badi-
tuzte. antolaketa-sistemak nor bere testuinguruari dagozkion 
baldintza espezifikoen arabera diseinatzen dira, eta helbu-
ru horrexekin garatzen dira; hori dela-eta, konpainiek, maiz, 
modu desberdinean deskribatuko dituzte baliabide berak, 
eta horrek arazoak sortuko ditu integrazioan eta inter-opera-
zionaltasunean, enpresek informazio-baliabideak trukatu eta 
konbinatu behar badituzte (ikus 10.3.2 atala). 

11.4.3  berariazKo antolaKetari buruz 

antolaketa-printzipioak baliabide-deskribapenen mende 
daude, hortaz, lehenengoari dagozkion baldintzak bigarren-
goari dagozkionekin txirikordatuta egoten dira beti. Baliabi-
deen berariazko antolaketari dagozkion baldintzak zehaztea 
honen berdintsua da: baliabide-kategoriak zergatik eta nola 
sortu daitezkeen zehaztea (ikus 7.3 atala). Ondorioz, baliabi-
de-kategorien sorrera kontu honekin lotuta agertzen da maiz: 
antolaketa-printzipioek aztertu eta baliatu ditzaketen baliabi-
de-propietateen kopurua eta mota. 

azaldu dugun moduan, continuum bat dago kategorien sorre-
rari dagokionez: kategoria batzuk sortzeko, baliabide-propie-
tate minimoak erabiltzen dira; beste batzuetan, ordea, hainbat 
propietate hartzen dira aintzakotzat, modu zorrotzagoan, eta, 
azkenik, hainbat propietate erabiltzen dira modu estatistikoan 
edo konposatuan –propietate horietako batzuk eragin edo 
ondorioztatu egiten dira, ez dira esplizituak–. Kategoria bat 
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sortzeko printzipio sinpleena enumerazioa da, hots, baliabi-
deak sorta batean ipintzea, zer propietate komun dauzkaten 
zehaztu gabe. Baliteke zerrendaturiko baliabideek propieta-
te komunak izatea, baina enumerazioaren printzipioak ez ditu 
aintzat hartzen; printzipio horri dagokionez, propietate ba-
karrak axola du: baliabideak sorta berean egoteak. Printzipio 
hori bat dator berariazko antolaketaren printzipio sinpleena-
rekin, ipintzearekin: baliabideak kokapen berean ipintzea, bes-
te antolaketarik gabe. 

Batzuetan, ipinitako baliabideek antolaketa gehigarria izaten 
dute, erabileraren poderioz; adibidez, idazketa-proiektu ba-
terako bildu dituzun liburuek, paperek edo bestelako balia-
bideek zure bulegoko mahaian pilatuta amaitzen dute, zure 
lan-eremutik gertu. Bilduma txiki baten kasuan, sarri erabil-
tzen diren baliabideak albait azkarren aurkitzeko baldintza 
asetu nahi bada, erabilera-gertutasunaren antolaketa-printzi-
pioa izango da hori lortzeko modu egokiena. 

Maiz ikusi dugun eran, antolaketa-sistemaren helmenak eta 
eskalak diseinuari loturiko hausnarketa garrantzitsu bat osa-
tzen dute, eta orobat dagozkie baliabide-antolaketaren prin-
tzipioei. Baliabide-bilduma txikiei dagokienez, nahikoa izango 
da ipintzearen antolaketa-printzipioa erabiltzea, zeren, balia-
bide jakin bat topatzeko behar den denbora laburra baldin 
bada –nahiz eta bilduma osoa aztertu behar izan–, ez baita 
premiazkoa izango denboraren antolaketa optimoa zehaztea. 
Erabilera-maiztasuna erabiliz gero –propietate estrintseko bat 
da–, bilaketak apur bat efizienteagoak izango dira, baina soilik 
erabiltzaile gutxi dituzten antolaketa-sistemetan, edo erabil-
tzaile guztiak elkarreragin-jarduera antzekoetan jarduten di-
ren sistemetan. Osterantzean, baliabideak antolatzen badira 
erabiltzaile batzuek maiz erabiltzea errazteko moduan, kalte 
egingo zaie baliabide horiek inoiz erabiltzen ez dituzten beste 
erabiltzaileei. Demagun zure bulego-kideak gauez lan egiten 
duela bere idazketa-proiektuetan, eta barra-barra darabiltzan 
baliabideak pilatan uzten dituela, bere lan-eremutik hurbil, 
hau da, goizetik aurrera zure lan-eremua den horretan. 
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Baliabide-bilduma handietan, normalean, erabiltzaile gehia-
goren jarduna eta elkarreragin-jarduera askotarikoagoak 
ahalbidetu behar badira, hainbat antolaketa-printzipio erabili 
behar izaten dira egoera horren konplexutasuna kudeatzeko. 
auto-aparkatzaileek, autoak antolatzeko garaian, tamaina-
ri bakarrik erreparatuko diote; ordea, autoak salgai badaude, 
beste ezaugarri batzuk hartuko dira aintzat, besteak beste, 
prezioa, jarduna, eserleku-kopurua eta ekoizlea. Funtsezkoa 
da lehentasunak ezartzea erabiltzaileen eta elkarreragin-jar-
dueren artean, baldintza horiek zehazten baitute zer ordena-
tan aplikatuko zaizkien antolaketa-printzipioak baliabideei. 
Ordena horrek baliabideen hierarkia logiko bat eratzen du, 
zeinak elkarreragin-jardueren efizientziari eta antolaketa-sis-
temaren mantentzeari eragiten baitio denboran. 

Informazio-baliabideak antolatzea zaila da beti, ez baita erra-
za izaten zeri buruzkoak diren zehaztea, eta era askotako xe-
deak asetzeko balio dezaketelako. Helmen zabaleko informa-
zio-bildumek, gehienetan, sailkapen bibliografikoko sistema 
estandar bat erabiltzen dute (ikus 8.3 atala). Kontrara, libu-
rutegi berezietako bildumak hertsiagoak izaten dira: arlo ja-
kin bati dagozkion elkarreragin-jarduerak ahalbidetu behar 
dituzte erabiltzaile-sorta erlatiboki txiki batentzat, eta, ondo-
rioz, antolaketa-eskema berezituagoen premia izaten dute. 
Edozein motako enpresa handietan, baliabide-antolaketarako 
printzipioek bat egin behar izaten dute zenbait lege eta arau-
direkin, honako gai hauen harira: kontularitza, zergak, giza ba-
liabideak, datuen atxikipena eta ez-atxikipena, sarbide-kon-
trola eta abar (ikus 3.5.4.1 atala eta 8.1.5.4 atala). 

11.4.4   bat ez datozen baldintzaK Kudeatzea 

Edozein gizabanakok, taldek edo enpresak ahalmena du bere 
baldintza espezifikoekin bat datorren antolaketa-sistema bat 
sortzeko; nolanahi ere, sistema horretan bi alderdi edo gehia-
go badaude eta bakoitzak bere baldintzak badauzka, baliteke 
gatazkak piztea. Pisukideak eta ezkontideak, sarritan, ezta-
baidan aritzen dira, ea zein den modurik onenan sukaldeko, 
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hozkailuko zein beste espazio partekatu bateko itemak anto-
latzeko. Eman dezagun, esaterako, pertsona batek ordena al-
fabetikoan antolatzen dituela espeziak, eta ongailuen potoak, 
berriz, tamainaren arabera kokatzen dituela; harentzat, bada, 
sukaldaritza-motari edo erabilera-maiztasunari erreparatzea 
alferrekoa izango da zeharo. Era berean, Dropbox edo beste 
biltegiratze-zerbitzu bateko kontua zerorrek bakarrik erabil-
tzen baduzu, nahieran antolatu dezakezu. Nahi adina karpeta 
sor ditzakezu, zeuretzat zentzua duten neurrian, edo, bestela, 
dena nahas-mahasean utz dezakezu, karpeta bat bera ere ba-
liatu gabe. Nolanahi ere, Dropboxeko kontua beste norbaite-
kin partekatzen baduzu, litekeena da zuk eta beste pertsona 
horrek antolaketa-premia eta -lehentasun desberdinak izatea. 
Beharbada, zeuk nahiago duzu baliabideak fitxategi-mota-
ren arabera antolatzea, eta zure kideak, ordea, gaiaren edo 
proiektuaren arabera. 

Gerta daiteke jende-kopuru txiki batek, negoziazio informalen 
bidez, antolaketa-sistema bat adostea, zeinean parte-hartzaile 
bakoitzaren premiak asetzen baitira. Ordea, zenbat eta jende 
gehiago egon tartean, gatazkak pizteko aukerak areagotuko 
dira, eta ez da posible «behetik-gorako» ad hoc negoziazioak 
egitea parte-hartzaile pare bakoitzaren artean sortzen diren 
desadostasunak konpontzeko. arlo askotan, alderdi parte-har-
tzaileek estandar batzuk garatu edo adostu dituzte, eta modu 
horretan saihesten edo ezabatzen dira gatazkak (ikus 8.1.5 ata-
la). alabaina, eskala handiko antolaketa-sistemetan liskarrak 
pizten direnean antolaketa-printzipioen harira, lege-aginpidea-
ren edo botere ekonomikoaren jabe den alderdiak konponbide 
bat inposatzen du sarri, «goitik behera». 
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11.5 antolaKeta-SiStemaK 

diSeinatzea eta inplementatzea 

Baldintzek ezartzen dute zer egin behar den; EZ dute ezar-
tzen, ordea, nola egin behar den. azken hori, izan ere, diseinu- 
eta inplementazio-faseei dagokie. Baldin eta antolaketa-sis-
temaren baldintzak, xede-helmena eta xede-eskala esplizituki 
adierazten badira diseinu- eta inplementazio-faseei ekin au-
rretik, bi arazo saihesten dira. lehen arazoa: ikuspegi mu-
rritz eta epe-motzeko batetik erreparatzea bildumako lehen 
baliabideei, eta ondorioz, bilduma bere xede-helmenera eta 
-eskalara iristen denean, hasierako baliabide horiek bilduma 
osoaren adierazgarri ez izatea. Horren eraginez, baliteke balia-
bideen deskribapena edo antolaketa zehatzegia edo zurrune-
gia izatea, eta modurik ez eskaintzea etorkizunean bildumari 
gehitu ahal zaizkion baliabideentzat. Bigarren arazoa –zeina 
lehen arazoaren ondorio izaten baita maiz–: diseinu-printzi-
pioak eta inplementazio-printzipioak ez bereiztea, testuingu-
ru edo teknologia zehatz batean. 

11.5.1  helmenari eta eSKalari dagoKion teKnologia 
hautatzea 

agiri pertsonalak gordetzeko antolaketa-sistema sinpleak edo 
informazio efimeroaren kudeaketari dagozkion baldintzak in-
plementatu nahi badira, norbere ordenagailuko karpetak eta 
fitxategiak erabil daitezke, edo baita «plataformatatik kanpo-
ko» software generikoak ere, hala nola web formularioak, kal-
kulu-orriak, datu-baseak eta wikiak. Bestalde, mugikorretan 
ere badaude aplikazio batzuk, antolaketa-sistema sinple gisa 
balio dutenak. Baliteke ahalegin pixka bat egin behar izatea 
konfigurazioari, gidoiari, egiturari edo programazioari dago-
kionez, baina, kasu askotan, lan hori ad hoc egiteko aukera 
dago. Halako aplikazioak erabiltzen hasteak kostu txikia du, 
hala ere, horren kontrakarrean, kontuan hartu behar da bes-
te faktore hau: gerta liteke, gerora, lanaren puska handi bat 
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berregin behar izatea, zaila izan daitekeelako baliabideak eta 
baliabide-deskribapenak beste sistema berri batzuetara es-
portatzea. 

Bestalde, gaitasun handiago antolaketa-sistemak, informazio
-baliabide egituratuen kopuru handiak epe luzean gordetzea 
eta modu efizientean berreskuratzea ahalbidetzen dutenak, 
diseinatu eta inplementatu nahi badira, ahalegin gehigarriak 
egin beharko dira bi arlo horiei dagokionez. Hitzak prozesa-
tzeko fitxategi lauak eta kalkulu-orriak ez dira egokiak. aitzi-
tik, XMl dokumentu-ereduak eta datu-base eskemak garatu 
beharko dira, baldin eta informazio-edukia eta -deskribape-
nak hobeto kontrolatzen eta balioztatzen direla ziurtatu nahi 
bada. Halaber, antolaketa-sistema inplementatzeko xedez, 
bestelako funtzio eta zerbitzu batzuk garatu beharko dira, 
besteak beste, bertsioak eta konfigurazioa kudeatzeko soft-
wareak, segurtasun- eta sarbide-kontrola, eta bilaketa eta 
eraldaketa ahalbidetzen dituztenak. 

antolaketa-sistemetako teknologiak bilakabidean daude beti: 
gaitasun berriak ahalbidetzeko garatzen dira. adibidez, lai-
noari dagokion konputazioaren eta biltegiratzearen ondorioz, 
errotik aldatzen ari da antolaketa-sistemen eskala eta biltzen 
duten informazioaren irisgarritasuna. Baliteke gaitasun eta 
zerbitzu horiek antolaketa-sistemetan gero eta gehiago in-
plementatu ahal izatea, diseinu- eta inplementazio-metodo 
informalekin. Informazio-ereduak, prozesamendu-logikak, ne-
gozio-arauak eta beste muga batzuk kodetzen baldin badi-
ra softwarean, baldintzen eta diseinu-erabakien trazabilitate 
espliziturik gabe, zaila izango da antolaketa-sistema manten-
tzea baldin eta testuingurua, helmena edo baldintzak aldatzen 
badira. Hori dela-eta, hainbat aldiz azpimarratu dugu oso ga-
rrantzitsua dela antolaketa sistemak pentsaera arkitektoniko 
baten arabera sortzea; 1.6 atalean bertan, zera proposatu ge-
nuen: antolaketa-printzipioak halako moduan adierazi behar 
dira non ez baita aldez aurretik ezartzen nola inplementatuko 
diren. (Ikus, halaber, 3.3.3.2 atala, 8.1.3 atala eta 9.1 atala). 
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11.5.2  pentSamendu arKiteKtoniKoa 

antolaketa-sistemen diseinuari eta inplementazioari buruz 
eskaini ditugun aholku gehienak «pentsamendu arkitektoni-
koa» deritzon horretan laburbildu daitezke, zeina 1.6 atalean 
aurkeztu baikenuen. Pentsamendu arkitektonikoaren xede 
orokorra da diseinuari dagozkion kontuak eta inplementa-
zioari dagozkionak bereiztea, sistema sendoagoa eta mal-
guagoa izan dadin. Pentsamendu arkitektonikoak, diseinua-
ren arloan, modularitate eta abstrakzio handiagoa sustatzen 
du; horrela, errazagoa suertatzen da inplementazioa aldatzea 
baldin eta baldintza berriak asetu nahi badira eta teknologia 
zein prozedura berritzaileei etekina atera nahi bazaie. Halaber, 
garrantzitsua da ikuspegi arkitektonikotik pentsatzea baliabi-
de-deskribapenei dagozkion hiztegien eta eskemen diseinuaz 
eta sailkapen-sistemen diseinuaz, tokia egon dadin baliabide
-mota berrientzat (ikus 7.5 atala eta 8.2.2.3 atala). Hori egitea 
errazagoa izango da baldin eta deskribapenak eta baliabideak 
desberdinak badira, bai logikaren aldetik bai fisikoki. Hemen 
azpian agertzen den koadro gehigarrian zerrenda jakingarri 
bat ikusiko duzue, liburu honetan pentsamendu arkitektoni-
koa dela-eta aipatu ditugun printzipio eta prozedura erabilga-
rri guztiak biltzen dituena. 

pentsamendu arkitektonikoa gauzatzeko  
printzipioak eta prozesuak

- Modu esplizituan zehaztu antolaketa-sistemaren xe-
deak eta erabiltzaileak zein diren, eta kontuan hartu 
erabiltzaile guztiek ez dituztela xede edo lehentasun 
berdinak izango beharbada (ikus 2.3 atala). 

- Hautatu baliabideak (ikus 3.2.1 atala) eta diseinatu el-
karreragin-jarduerak (ikus 3.4.2 atala) erabiltzaile na-
gusien edo lehentasun handiena duten erabiltzaileen 
premiak ahalbidetzeko. 
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Nolanahi ere, pentsamendu arkitektonikoa mamitzeko, tentuz 
aztertu behar dira baliabideak eta inplementazio-alternatibak; 
jende gehienak, gainera, ez du modu horretan pentsatzen, be-
reziki antolaketa-sistema pertsonaletan eta informazioa anto-
latzeko-sistemetan. Baliteke pertsonak batek poltsiko-libu-
ruen bilduma bat antolatzea apalategi txiki batean, zeinaren 
luzera eta zabalera guztiz egokitzen baita pertsona horrek 
une horretan dauzkan liburuen tamainarekin eta kopuruare-
kin. Bada, antolaketa-sistema hori alferrekoa suertatuko li-
tzateke baldin eta formatu handiko liburuak gorde nahi bali-
ra, eta, bestalde, ezinezkoa litzateke poltsiko-liburu berri bat 
gehitzea bildumara, aurretik bat kendu ezean. Horrenbestez, 
zuhurragoa litzateke, hasteko, apalategi handiago bat eskura-
tzea, apala egokigarriekin: modu horretan, antolaketa-siste-
mak bizialdi luzeagoa izango luke. 

- Informazioa eta elkarreragin-jardueren baldintzak 
zehazteko garaian, modu kontzeptualean egin, tekno-
logia jakinik aipatu gabe (ikus 1.6 atala), eta bat eto-
rriz, ahal den heinean, eremuari dagozkion estandarre-
kin, eskemekin edo hiztegiekin (ikus 8.1.5 atala). 

- Erabiltzaileen elkarreragin-jarduerak inplementatu 
behar dituzunean, jarduera horiek deskubritzeko erra-
zagoak, erabilgarriagoak eta efektiboagoak izateko 
moduko diseinu-ereduak aukeratu (ikus 3.3.3.2 atala). 

- Izen onak (ikus 4.4.3 atala) eta baliabide-deskribapen 
onak (ikus 5.3.4.1 atala) sortzeko printzipioei jarraitu. 

- aztertu ezazu malgutasunaren eta konplexutasunaren 
arteko konpentsazioa, sistemari buruzko erabakiak 
hartu aurretik: baliteke errazagoa suertatzea sistema 
sinpleago bat moldatzea (ikus 8.2.2.3 atala). 

- antolaketa-sistemari aurreikusten zaion bizialdiarekin 
bat datozen erabakiak hartu diseinuari eta teknologia-
ri dagokionez (ikus 11.6 atala). 
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Pentsatzekoa litzateke ezen antolaketa-sistema instituzional 
handietan halako arazoak saihestuko dituztela, hau da, ez di-
tuztela bildumak hertsiegi mugatuko hastapeneko ingurune 
fisikoaren arabera; batzuetan, ordea, ez da hala izaten. Bada-
go adibide ospetsu bat, Barnes Fundazioaren arte-bilduma-
ri dagokiona: halako batean, museoak erabaki polemiko bat 
hartu zuen, eraikin txiki batetik beste handiago batera joateko 
erabakia; nolanahi ere, bildumako margolanak eraikin txikian 
bezalaxe antolatu behar ziren nahitaez, elkarren alboan pila-
tuta, margolanen emaileak baldintza gisa jarri baitzuen lanak 
ezin zirela tokiz aldatu sekula (ikus koadro gehigarria: Barnes 
bilduma). 

barnes bilduma

Kimikaria zen albert Barnes; gonorrearen prebentziora-
ko tratamendu bat asmatu, eta dirutza bildu zuen. On-
doren, demaseko arte-bilduma pribatu bat sortu zuen, 
inoizko handiena seguru asko, zeinean 800 margolane-
tik gora biltzen baitziren: Picasso, Renoir, Matisse, Van 
Gogh eta Cezanne artisten obrak, besteak beste. 1922an, 
Barnesek museo bat eraiki zuen bere bilduma gorde-
tzeko, Merion auzoan, zeinean bizi baitzen, Filadelfiako 
(aEB) aldirietan. Barnesek ez zuen jendaurrean erakutsi 
bere bilduma, eta, bere testamentuan, gainera, bilduma 
mugitzea, maileguan uztea eta saltzea galarazi zuen. 

1951n hil zen Barnes; ondoko hamarkadetan, Merioneko 
museoak konponketa ugari behar izan zituen, eta segur-
tasuna hobetu behar izan zen; hala, zenbaitek iradoki 
zuten ezen museoaren kokapen urrunak eta sarbide-de-
bekuak arriskuan jartzen zuela bildumaren bideragarri-
tasun finantzarioa. Dena den, bilduma Filadelfia hirian 
birkokatzeak, antza, Barnesen testamentuaren xedape-
nak urratuko lituzke.
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Baliabide digitalei dagokionez, biltegiratzea merketu denez, 
eta banda-zabalera handitu, edukierak jada ez dio mugarik 
ezartzen antolaketa-sistemei, salbu eta datu handien kasuan: 
hala esaten zaie datu-baseen software- edo hardware-ar-
kitektura ohikoetan kudeatzeko handiegiak diren datu-bil-
dumei. Hala ere, datu handien bildumak, handi-handiak izan 
arren, homogeneoak izaten dira maiz, beraz, horien eskala ez 
da erronka handiena, ez behintzat antolaketa-sistemen ikus-
pegitik (ikus 11.3.1 atala). 

11.5.3  Sarbidea eta Kontrola bereiztea

Baliabide-bilduma handiak hainbat xedetarako erabiltzen ditu 
jende desberdinak proiektu desberdinetan, horregatik, balia-
bide-digitalen bildumekin gertatzen den beste auzi arkitekto-
niko garrantzitsu baten adierazgarriak dira. Halakoetan, gerta 
liteke sarbide-baldintza bat edo batzuk ezartzea baliabidee-
tara jo nahi duen erabiltzaileari, baina horrek ez du esan nahi 
erabiltzaileak zuzenean kontrolatu behar dituenik baliabideak, 
ez eta horien jabe izan behar duenik ere. Informazioa barra
-barra baliatzen duten negozioek eta webean oinarrituriko 
negozioek, gero eta gehiago, honelako antolaketa-sistemak 
garatzen dituzte: baliabide digitalak lainoan biltegiratzen di-

Hainbat hamarkadaz luzatu zen gatazka legala. azkenik, 
2004. urtean, zera ebatzi zuen epaile batek: bilduma Fi-
ladelfiara eraman zitekeela, baina soilik museo berrian 
museo zaharreko galeria berdin-berdinak ezartzen ba-
ziren, eta margolanak Merionen bezalaxe kokatzen ba-
ziren. 2012. urtean ireki zen museo berria: Merionekoa 
baino hamar aldiz handiagoa izan arren, bildumaren an-
tolaketa berdin-berdina da, eta espazio berdina bete-
tzen du (eraikin berriaren % 10, alegia). Beraz, eraikin 
berriaren puska handienean, auditorium bat, bulegoak, 
ikasgelak, opari-denda eta bildumaren alerik gordetzen 
ez den beste espazio mordo bat dago.
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tuztenak, globalki banatutako baliabideen lizentziak baliatzen 
dituztenak, eta informazio-zerbitzuen azpikontratatzen di-
tuztenak. Era horretako kontzeptu arkitektonikoak erabiltzen 
dituzten diseinuek hobekuntza funtzionalak eta kalitateari 
dagozkionak mamitu ditzakete, hain zuzen ere, zerbitzu-hor-
nitzailearen kokapena eta identitatea ezkutuan dagoelako, 
abstrakzio-geruza baten atzean (ikus 3.4.2.1 eta 4.4.3.5 ata-
lak). Edonola ere, sarbidea eta jabetza bereiztea erronka kul-
tural bat izan da zenbait liburutegi eta museorentzat, beren 
identitate instituzionalek zera nabarmentzen baitute: zuze-
nean kontrolatzen dituztela beren bildumetako baliabideak 
eta baliabide horiek kontrolatzen dituzten eraikin fisikoak. 

geratu eta pentsatu: zer da liburutegi bat?

«liburutegi» hitzak baditu hainbat esanahi, eta batzuetan 
zein bestetan pentsamendu arkitektonikoa ez da neurri 
berean hezurmamitzen. Norbaiti esaten badiozu liburu-
tegian elkartuko zaretela, kafe bat hartzeko eta ikasteko, 
toki fisiko zehatz bati buruz ari zara. Beste zenbaitetan, 
ordea, liburutegiaren nozio abstraktuago bat erabiliko 
duzu: kasu horretan, antolaketa-sistema bat izango da li-
burutegia, bilduma-mota, baliabideen antolaketa eta el-
karreragin-jarduera aurreikusgarri batzuk biltzen dituena. 
Hiri batean liburutegi berri bat sortu nahi bada, bi esa-
nahiak izango dira garrantzitsuak. Nola ziurtatuko zenuke 
bi nozioak aintzat hartuko direla efektiboki? 

11.5.4 eStandarizazioa eta ondareari dagozKion 
auziaK

Barnes bildumari buruz ari ginenean esan dugun eran, erai-
kinak zaharkitu egiten dira denboraren igaroarekin. antola-
keta-sistema digitalek darabilten teknologia, ordea, eraikin 
fisikoak baino askoz lasterrago zaharkitzen da. Gaur egun-
go teknologia berritzailea halabeharrez bihurtuko da bihar-
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ko ondare, baina eraldaketa hori mantsotu nahi bada, hauxe 
da modurik egokiena: datu-formatu, deskribapen-hiztegi zein 
-eskema eta sailkapen-sistema estandarrak diseinatzea, salbu 
eta baldintza espezifiko batzuk bete behar badira, zeinen on-
dorioz ezinezkoa baita tresna estandarrak erabiltzea.  

antolaketa-sistema batek jabetzapeko zehaztapenak edo 
zehaztapen ez-estandarrak erabiltzen baditu eta horrekin lan-
kidetzan jarduteko baldintza aintzat hartu behar bada, nor-
malean, formatu estandar batera erabiltzea aski izaten da hori 
egiteko (ikus 8.1.5.2 eta 10.4 atalak). Era berean, hobe da era 
estandar edo generiko batean diseinatzea antolaketa-sistema 
bati dagozkion aPIak eta datu-elikadura, beren ezkutuko in-
plementaziotik abstraituz. Diseinu-printzipio horri esker, kan-
poko erabiltzaileek errazago ulertuko dituzte elkarreragin-jar-
duerak; gainera, modu horretan, baliabide-deskribapenen edo 
antolaketaren alderdiak ez dira zabaltzen, eta ez zaio abantai-
larik ematen lehiakideei. Esate baterako, produktuak, horni-
tzaileak, bezeroak edo langileak sailkatzeko modua garrantzi-
tsua izan daiteke lehiakortasunari dagokionez. 

Datuak eraldatu edo konbertitu behar badira, teknologia eral-
datu beharra dagoelako edo inter-operazionaltasuna dela-e-
ta, bi auzi garrantzitsu azaleratzen dira, diseinuari lotuak: noiz 
eta non eraldatu behar diren datuak. Bilduma bateko baliabi-
de guzti-guztiak konbertitzeko lana, normalean, azpikontrata 
bati esleitu dakioke, formatuen konbertsioan edo baliabide
-deskribapenean aditua den negozio bati; bestalde, bilduma 
oso baten konbertsio-sorta bat edo konbertsio prebentiboa 
egiten bada, antolaketa-sistema berriak edo hobetuak modua 
izango du efizientzia handiagoarekin jarduteko, etengabeko 
konbertsio-jardunaren trabarik gabe. Halere, baliabideen era-
bilera-maiztasuna oso desberdina baldin bada, baliteke «zuk
-zeuk-egin-zerorrek-behar-duzunean» metodoa efektiboagoa 
izatea kostuarekin aldetik, betiere konbertsioak ez badie kalte 
egiten ahalbidetu behar diren elkarreragin-jarduerei. 
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11.6 antolaKeta-SiStemaK 

operatzea eta mantentzea 

antolaketa-sistemak diseinatu eta inplementatu ostean, ho-
riek martxan jartzeko eta mantentzeko faseak abiatu daitezke, 
zeinak bi ikuspegitatik landuko baititugu: lehenik, baliabide in-
dibidualen ikuspuntua hartuko dugu; ondoren, antolaketa-sis-
temaren diseinuari eta inplementazioari dagokion ikusmoldea. 
Bi ikuspegi horiek ezin dira beti bereizi argi eta garbi. Esate 
baterako, baliabide indibidualei dagozkien mantentze-ekintzak 
deskribatzeko erabiltzen da kurazioa, baina baita baliabideen 
antolaketa berriak dakartzaten ekintzak deskribatzeko ere. 

11.6.1 baliabideen iKuSpegia 

Batzuetan, antolaketa-sistemak inplementatzen dira, bertako 
antolaketa-egituretan eta -harremanetan baliabiderik gorde-
tzen ez denean oraindik; baliabideak eskuratu ahala deskriba-
tzen eta gehitzen dira. antolaketa-sistemaren helmenak eta 
eskalak moldatzen du deskribapenak sortzeko modua eta, 
halaber, deskribapenen arabera baliabideak antolaketa-sis-
temako gordailu fisikotan zein logikotan banatzeko modua. 
Une horretan, erabaki garrantzitsuak hartu behar dira, zeri-
kusia dutenak metodo-nahasketa egoki bat sortzearekin ba-
liabide-deskribapenen sorrerarako, izan ere, deskribapen-lana 
gauzatuko duten giza agenteen zein agente konputaziona-
len araberakoa izango baita deskribapenen kostua, kalita-
tea, koherentzia, osotasuna eta aberastasun semantikoa (ikus 
5.3.6 atala). 

Webean oinarrituriko eta bezeroei bideratutako antolaketa
-sistemen kasuan, tentagarria izan daiteke erabiltzaileen esku 
uztea deskribapenak, txartelak edo puntuazioak sortzeko lan-
tegia (ikus 5.2.2.3 atala). Gisa horretako sistema batzuk saia-
tzen dira deskribapenen kalitatea eta zehaztasuna hobetzen; 
horretarako, formularioak, hiztegi kontrolatuak eta iradokizu-
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nak eskaintzen dituzte. Zaila da orekari eustea: jarraibide eta 
kontrol gehiegi badago, musutruk diharduten deskribatzaile 
boluntarioen motibazioa gutxitu daiteke; ostera, jarraibide gu-
txiegi emanez gero, «etiketa zopa» sobera ezaguna sortuko da. 

Operazioari eta mantentzeari dagokionez, badago jarduera 
funtsezko bat: baliabide-deskribapenak ebaluatzea. lehenik, 
sortu diren denbora eta prozesua aztertu behar dira; bigarre-
nik, aztertu behar da nola eta noiz ahalbidetzen dituzten elka-
rreragin-jarduerak (ikus 5.3.7 atala). 

antolaketa-sistema batzuk baliabide-sorta finko batekin abia-
tzen dira, zeina ez baita inola ere aldatuko. adibidez, ahal be-
zain hertsiki zehazturiko artxibo batean, ez dira aldatuko ba-
liabide indibidualak, ez eta bildumaren antolaketa ere bere 
osotasunean. abraham lincolnen gutunen artxibo bat ezartzen 
bada, badakigu lincolnek berak ez dituela inoiz berrikusiko gu-
tun horiek, ez eta berririk idatziko ere; gainera, artxiboa iker-
tzen diharduten pertsonek sailkapen zein deskribapen berriak 
sortu arren, horiek ez dira erabiliko gutunak birmoldatzeko. 

Dena den, antolaketa-sistema gehienetan, bilduma aldatu egi-
ten da denborarekin, baliabide berriak gehitzen direlako, eta 
zaharrak kendu; elkarreragin-jarduerak ahalbidetu behar dira 
bilduma aldakor horrekiko. Hautapena eta bildumatzea ku-
deatzeko prozesuak esplizituak dira liburutegietan, museoe-
tan eta antzeko instituzioetan, zeinetako bildumen xedea bai-
ta beren erabiltzaile-komunitatearen premia eta lehentasun 
aldakorrak asetzea (ikus 3.2.2 atala). 

11.6.2 propietateaK, printzipioaK eta 
teKnologiaren iKuSpegia 

Erabilgarria da honako gai honetaz hausnartzea: antolake-
ta-sistema bat, bere osotasunean, nola operatzen eta man-
tentzen den denboran. Sistemaren antolaketa-propietateak, 
-printzipioak eta -teknologia nola alda daitezkeen azter de-
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zakegu, eta, era berean, aldaketa-mota desberdinak ordenatu 
ditzakegu gutxi gorabehera, sisteman izan duten eragin oro-
korraren arabera. 

aurreikusitako bizialdi luzea duten antolaketa-sistemei dago-
kionez (ikus 11.3.3 atala), mantentze-lan aurreikusgarrienak 
hauek dira: deskribapen-hiztegiei eta sailkapen-sistemei lo-
turiko aldaketa gradualak (ikus 8.2.2.3 atala). Kasu edo tes-
tuinguru berrien ondorioz, propietate gehigarrien premia ba-
dago eta baliabide-moten arteko bereizketak mantendu nahi 
badira, deskribapen-hiztegiak eta sailkapen-sistemak garatu 
beharko dira; nolanahi ere, horrek ez du eraginik izango anto-
laketa-sistemaren printzipio oinarrizkoetan. 

antolaketa-sistema pertsonaletan, kategoriak ez dira beti es-
plizituak, baina halakoetan ere gauzatzen da kategorien man-
tentze graduala. adibidez, unibertsitate-ikasle baten arro-
pa-bilduma eta horiek antolatzeko darabiltzan kategoriak eta 
propietateak zertxobait aldatuko dira ikasketak bukatzen di-
tuenean eta lanari ekiten dionean hiriguneko bulego batean, 
izan ere, ikasle-denboretan baino jantzi formalagoak erabili 
beharko ditu lantokian. Konturatuko da ezen, testuinguru ba-
tean zein bestean «arropa informala» terminoa erabiltzen den 
arren, kasu batean eta bestean ez direla baliabide-mota berdi-
naz ari. 

Kategorien mantentzea etengabeko jarduera bat da antolake-
ta-sistema instituzionaletan. Gehien erabiltzen diren sailkapen
-sistema bibliografikoek zenbaki- eta izendatze-eskemak ba-
liatzen dituzte, kategoriak zatitzea eta azpikategoria berriak 
sortzea ahalbidetzen dutenak, eta modua ematen dutenak, 
halaber, jakintzaren eta teknologiaren arlo berriekin lotutako 
baliabideak eransteko.

Enpresetako antolaketa-sistemetan, aldiz, faktore ekonomi-
koen ondorioz egin ohi dira aldaketak. Sarritan, baliabide-bil-
dumak eta horiei buruzko informazioa kudeatzeko baliatzen 
diren propietateak aldatu egiten dira denborarekin, produktu 
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eta zerbitzu berriak daudelako, fusioak zein erosketak gerta-
tu direlako edo bezeroen segmentazioa findu delako. Hala-
ber, baliteke antolaketa-sistema enpresarialetan aldaketa na-
barmenagoak egin behar izatea, legeekin edo araudiekin bat 
egiteko, baldin eta, halakoen bidez, baldintza berriak ezartzen 
badira diru-fluxuaren edo transakzioen erregistroari dagokio-
nez. Sailkapen eta prozesu nahitaezko horiek betetzeko, anto-
laketa-printzipio berrien premia izango da beharbada, propie-
tate gradualez gainera (ikus 8.1.5.4 atala). 

Badago beste jarduera-mota bat, oso aurreikusgarria, eta an-
tolaketa-sistemetan gauzatu behar izaten dena denboraren 
igaroarekin: teknologia eguneratzea. Jarduera horrek antola-
keta-sistemaren kalitatea edo ahalmenak hobetzen ditu, baina 
ez dio eragiten antolaketa-printzipioei. Ikasle batek, esatera-
ko, eskola batean eskuz idatzi dituen oharrak eraldatu ditzake, 
ordenagailura pasatuz, baina horrek ez du nabarmen aldatzen 
oharren antolaketa-modua. 

antolaketa-sistema instituzionaletan lerrokako biltegiratze
-sistemak baliatzen hasiak dira; sistema horiek automatikoki 
mugitzen dituzte baliabideak, biltegiratze-mota desberdine-
tan barna, jardunari, eskuragarritasunari eta berreskurapenari 
dagozkion baldintzak asetzeko. adibidez, zenbait negozio-
tan, hala nola bankuetan, zerbitzuaren etenaldiek kalte handia 
eragin dezakete; hori dela-eta, antolaketa-sistema bereziak 
baliatzen dituzte, akatsik izanez gero eta sistema saturatuz 
gero segurtasun-kopietara jo dezaketenak eta ekoizpen-in-
guruarekin sinkronizatuta daudenak: horrela, etenaldiren bat 
gertatuta ere, informazioaren irisgarritasuna bere horretan 
mantenduko da. Bestalde, legeekin bat egin beharra duten 
baliabideak biltegiratze-diskoetan gorde daitezke, zeinek kos-
tu txikiagoa baitute. 

antolaketa-sistemetako mantentze-lanen artean, baliabideen 
antolaketa-printzipioen aldaketari eta inplementazio-tekno-
logiaren aldaketari dagozkionak dira korapilatsuenak. Horren 
adibide gisa, anbizio handiko ahalegina gauzatzen ari dira web 
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semantikoaren eta datu estekatuen kontzeptuak txertatzeko 
antolaketa-sistema bibliografikoetan (ikus 6.8.2 eta 9.4.3 ata-
lak). liburutegitan eta museotan baino bizkorrago gertatzen 
dira aldaketak negoziotan. teknologia berriek etenak sor di-
tzakete negoziotako antolaketa-sistemetan; hori dela-eta, 
baliteke aldaketa handiak egin behar izatea, estrategia-alda-
ketak ahalbidetzeko, zeinek berekin baitakarte ondasun fisi-
koen zein informazio-ondasunen bilaketa, berreskurapen edo 
bidalketa lasterragoak. 

Batzuetan, antolaketa-printzipioei eta teknologiari dagozkion 
aldaketa nabarmenak modu gradualean txertatu daitezke: ho-
rretarako, trantsizio-aldi bat egin daiteke, non aldaketak apur-
ka txertatzen baitira baliabide-sorta edo erabiltzaile-talde 
desberdinetan. Dena den, batzuetan, aldaketak zirt edo zart 
gauzatu behar dira, halabeharrez, ezinezkoa delako bi antola-
keta-sistema, bat ez datozenak, aldi berean jardutea testuin-
guru batean. Horren adibide gisa, erreparatu diezaiogun kasu 
honi: Samoan, 2009. urtean, errepidearen zer aldetatik gidatu 
behar zen aldatu zuten, errotik (Ikus koadro gehigarria: Sa-
moan gidatzea). 

Samoan gidatzea

Berdin du autobusean, autoz zein bizikletan joan, erre-
pidean barna zabiltzanean, alde beretik joan behar duzu 
beti. Errepidearen eskuinaldean edo ezkerraldean ibiltze-
ko araua, berez, lege-estandar bat da, jendeak emantzat 
hartzen duena. Nolanahi ere, estandar hori bete behar da, 
segurtasunez gidatu eta istripurik gerta ez dadin. 

Errepidearen zer aldetan gidatu behar den dioen estan-
darra ez da ausaz ezartzen; aitzitik, historiaren, ohituren 
eta antolaketa-premiaren ondorioa da. Errepidean doan 
pertsona bakarra bazina, edozein aldetatik ibili zintezke, 
baita erdi-erditik joan ere. aldiz, errepide berean pertso-
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na bat baino gehiago dabilen unetik, estandar koordinatu 
bat sortzeko beharra sortzen da, istripuak eragozteko. 

2009an, Samoako gobernuak urrats ezohiko bat egin 
zuen: ordura artekoan, errepidearen eskuinaldetik joaten 
ziren ibilgailuak Samoan, baina ordutik aurrera ezkerretik 
joan behar zutela erabaki zuten agintariek. Eskuinalde-
tik joateko estandarrak alemaniar kolonizazioa islatzen 
zuen, 1900eko hamarkadaren hasieran gertatu zena. Sa-
moa, ordea, gertu dago australiatik eta Zeelanda Berritik, 
eta lotura ekonomikoak ditu bi herrialde horiekin; kolonia 
britainiarrak dira bi-biak, eta, horrenbestez, ezkerraldetik 
gidatzeko arau britainiarrari jarraitzen diote. Hurbiltasun 
horren ondorioz, Samoak bigarren eskuko autoak eskura 
litzake, zeinak erakargarriak baitira Samoako biztanleria 
erlatiboki pobrearentzat. Hortaz, Samoako gobernuak 
erabaki zuen, bere eskumenak baliatuz, gidatze-estanda-
rra aldatzea, herritar gehiagok aukera izan zezan autoak 
erosteko. 

Pentsatzekoa denez, erabakiaren inplementazioak pole-
mika eragin zuen, eta neurriaren aurka agertu zen jende 
asko. Erabakiak mesede egiten zion, ezbairik gabe, au-
torik ez zuen jendeari; baina kaltegarria zen autoak edu-
ki bazeuzkatenentzat. Halako aldaketa baten ostean, zer 
atarramentu izan dezake eskuinetik gidatzeko diseinatu 
diren milaka autoen merkatu-balioak? Neurriaren kontra-
koek adierazi zuten, orobat, inoiz ikusi gabeko arriskuak 
sortuko zirela. Gidariak kolpetik moldatzen ez baziren 
beste aldetik gidatzera, istripuen ratioa izugarri haziko 
zen. Eta zer gertatuko zen autobusekin? autobus mor-
doxka bat zeuden herrialdean, atea eskuinaldean zeu-
katenak: hemendik aurrera, errepidearen erdian utziko 
al zituzten bidaiariak? Nork ordainduko zuen autobusen 
ezkerraldean ateak jarri beharraren kostua?
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11.7 hamaiKagarren KapituluKo

gaKoaK 

- antolaketa-sistemak sortzean hartu behar diren erabaki es-
pezifiko askori dagokienez, hastapeneko erabakiek taxutzen 
dituzte –hala nola zein izango diren sistemaren alorra, hel-
mena (baliabideen aniztasuna) eta eskala (baliabide-kasuen 
kopurua)–.

 (Ikus 11.2 atala: Antolaketa-sistemen bizi-zikloa)

- Helmen handiak duen eraginari dagokionez, bildumako ba-
liabideen heterogeneotasunarekin lotuta dago, eta ez hain-
beste bildumaren eskala absolutuarekin.

 (Ikus 11.3.1 atala: Bildumaren helmena eta eskala)

- Bilduma handiak antolatzeko eta mantentzeko, jende gehia-
go behar da; hortaz, komunikazio- eta koordinazio-arazoak 
azaleratzen dira, bilduma baino puskaz bizkorrago hazten di-
renak. 

(Ikus 11.3.1 atala: Bildumaren helmena eta eskala)

- Estandarizazioa da helmenari eta eskalari dagozkion ara-
zoak saihesteko modurik onena.

 (Ikus 11.3.1 atala: Bildumaren helmena eta eskala)

- antolaketa-sistemek, arlo berdinekoak izan arren eta antze-
ko helmena edukita ere, baliabide nabarmenki desberdinak 
bildu eta elkarreragin-jarduera nabarmenki desberdinak 
ahalbidetu ditzakete, baldin eta erabiltzaile-kategoria des-
berdinak badituzte.

 (Ikus 11.3.2 atala: Erabiltzaileen kopurua eta nolakotasuna) 
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- Diseinatzaileek, baldin eta onartzen badute beren sistemek 
egiazko ondorioak eragiten dituztela egiazko jendearen bi-
zitzan, gardentasun-neurriak ezarri eta negoziazio-prozesu 
jarraikor batean jardun behar lukete; prozesu horren bidez, 
teknologiaren ondorioen mende dauden pertsonek adierazi 
lezakete zer-nolako efektu kaltegarriak dituen sistemak be-
ren bizitzen eta komunitateen gainean.

 (Ikus 11.3.2 atala: Erabiltzaileen kopurua eta nolakotasuna) 

- antolaketa-sistema gehienetan –sistema pertsonalak salbu–, 
faktore ekonomikoek eragin handia dute ahalbidetzen diren 
elkarreragin-jardueren sortan.

 (Ikus 11.4.1 atala: Elkarreragin-jardueren baldintzak) 

- antolaketa-sistema guztietan badago baldintza funtsezko 
bat: xede-erabiltzaileek ahalmena izan behar dute sistemak 
ahalbidetzen dituen elkarreragin-jarduerak deskubritzeko 
eta horietara heltzeko.

 (Ikus 11.4.1 atala: Elkarreragin-jardueren baldintzak) 

- Prozesu automatiko zein informatizatuek ahalmena dute ba-
liabide-deskribapenak sortzeko antolaketa-sistema batean, 
eta, gehienetan, bilduma oso handia delako erabiltzen dira. 

 (Ikus 11.4.2 atala: Baliabide-deskribapenen izaerari eta neu-
rriari buruz) 

- antolaketa-printzipioak baliabide-deskribapenen mende 
daude, hortaz, lehenengoari dagozkion baldintzak bigarren-
goari dagozkionekin txirikordatuta egoten dira beti.

(Ikus 11.4.3 atala: Berariazko antolaketari buruz) 
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- Baliabideen deskribapena edo antolaketa zehatzegia edo 
zurrunegia bada, sistema ez da erraz moldatuko etorkizu-
nean bildumari gehitu ahal zaizkion baliabideekin.

 (Ikus 11.5 atala: Antolaketa-sistemak diseinatzea eta inple-
mentatzea)

- Pentsamendu arkitektonikoak, diseinuaren arloan, modula-
ritate eta abstrakzio handiagoa sustatzen du; horrela, erra-
zagoa suertatzen da inplementazioa aldatzea baldin eta 
baldintza berriak asetu nahi badira eta teknologia zein pro-
zedura berritzaileei etekina atera nahi bazaie.

 (Ikus 11.5.2 atala: Pentsamendu arkitektonikoa)

- Baliabide digitalei dagokionez, biltegiratzea merketu denez, 
eta banda-zabalera handitu, edukierak jada ez dio mugarik 
ezartzen antolaketa-sistemei, salbu eta datu handien ka-
suan: hala esaten zaie datu-baseen software- edo hardwa-
re-arkitektura ohikoetan kudeatzeko handiegiak diren datu
-bildumei.

 (Ikus 11.5.2 atala: Pentsamendu arkitektonikoa)

- aurreikusitako bizialdi luzea duten antolaketa-sistemei da-
gokionez, mantentze-lan aurreikusgarrienak hauek dira: des-
kribapen-hiztegiei eta sailkapen-sistemei loturiko aldaketa 
gradualak. Badago beste jarduera-mota bat, oso aurreikus-
garria, eta antolaketa-sistemetan gauzatu behar izaten dena 
denboraren igaroarekin: teknologia eguneratzea. Jarduera 
horrek antolaketa-sistemaren kalitatea edo ahalmenak ho-
betzen ditu, baina ez dio eragiten antolaketa-printzipioei.

 (Ikus 11.6.2 atala: Propietateak, printzipioak eta teknologia-
ren ikuspegia) 
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- antolaketa-sistemetako mantentze-lanen artean, baliabi-
deen antolaketa-printzipioen aldaketari eta inplementazio
-teknologiaren aldaketari dagozkionak dira korapilatsuenak.

 (Ikus 11.6.2 atala: Propietateak, printzipioak eta teknologia-
ren ikuspegia) 

- Zer baliabide antolatu nahi da? Zergatik antolatu nahi dira 
baliabideak? Zeinek antolatu nahi ditu? Noiz antolatu nahi 
dira baliabideak? Non antolatu nahi dira baliabideak? Zer 
neurritan antolatu nahi dira baliabideak? 

 (Ikus 12. kapituluan: Ikerketa-kasuak, aurkezten diren kasuak). 





12. atala

Ikerketa-kasuak
Robert J. Glushko

  laburpena  692

 12.1 Hainbat belaunalditako senideen argazki-bilduma 693

 12.2 Jakintzaren kudeaketa, aholkularitza-enpresa  
  txiki batentzat 697

 12.3 Nekazaritza adimentsuagoa Japonian 701

 12.4 Iturri bakarreko testu-liburu baten argitalpena  704

 12.5 Sukalde bat antolatzea  709

 12.6 Sateliteak lurraren orbitan  713

 12.7 CalBug eta bere bilaketa-interfazearen diseinu berritua  720

 12.8 astekari bat 726

 12.9 CODIS datu-basea, DNari dagokiona 729

 12.10 Honoluluko trenbide azkarra 734

 12.11 antiziterako mekanismoa 739

 12.12 auto autonomoak 748

 12.13 IP helbideak Internetglobalean  753

 12.14 arte Genomaren proiektua 756

 12.15 Dokumental bat egitea  760

 12.16 Mumbaiko Dabbawala-k 764

 12.17 Datu-zentroetako baliabideei buruzko informazioa kudeatzea 769

 12.18 Neurozientzia-laborategia 774

 12.19 Irabazi-asmorik gabeko argitaletxe bat 778



692 Antolaketa Sistemen bide-orria

LabuRpena 

liburu honen promesa beteko dugu orain: bide-orriko kon-
tzeptuak eta faseak gauzatzen dituzten ikerketa-kasuen adi-
bideak aipatuko ditugu. (lehen lau kasuak liburuaren lehen 
argitalpenean agertu ziren. Gainerakoak, berriz, beste ikasle 
edo irakurle batzuek helarazi dizkigute, eta orraztu eta mol-
datu egin ditugu, kohesioaren mesedetan). 

IkeRketa-kasuen txantILoIa

Diseinuari dagozkion erabakiak antolaketa sistemetan 2. ka-
pituluko  galderak erabiliko ditugu, ikerketa-kasuak azaltze-
ko txantiloi modura. Jarraian dituzue diseinuari dagozkion sei 
galdera-multzoak –talde bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak 
nabarmendu ditugu–: 

- Zer antolatu nahi da? Zein da eremuaren helmena edo ta-
maina? Zein neurritan nahasten dira gauza fisikoak, gauza 
digitalak eta gauzei buruzko informazioa antolaketa-siste-
man? Zertarako diseinatu nahi da antolaketa-sistema: balia-
bideen bilduma berri bat sortzeko, jada badagoen baliabi-
de-bilduma itxi bat katalogatzeko ala baliabideak etengabe 
gehitzen eta kentzen zaizkion bilduma bat kudeatzeko? Ba-
liabideak bakarrak dira, ala kategoria bateko partaide truka-
garriak? «Bizi-ziklo» aurreikusgarri bat izaten dute, «bizitza 
erabilgarri» batekin? Elkarreraginerako baliabideei dago-
kienez, sistemaren erabileraren poderioz sortutakoak era-
biltzen ditu, ala beste antolaketa-sistema batetik erauzi eta 
gehitzen ditu? (Ikus 2.2 atala). 

- Zergatik antolatu nahi da? Zer elkarreragin edo zerbitzu 
ahalbidetuko dira, eta zeinentzat? Ezagunak dira erabilerak 
eta erabiltzaileak, edo ezezagunak dira? Erabiltzaileak zein-
tzuk dira: jendea, edo prozesu konputazionalak batez ere? 
antolaketa-sistemak asetu behar al ditu pertsonen, gizar-
tearen edo instituzioen xedeak? (Ikus 2.3 atala). 
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- Zenbat antolatu nahi da? Zein da ezarri nahi den deskriba-
pen, sailkapen edo egitura erlazionalaren helmena, zehazta-
sun-maila edo esplizitutasuna? Zer antolaketa-printzipioren 
arabera antolatzen dira baliabideak? Baliabide guztiak maila 
berean antolatzen dira, ala antolaketa urria da, eta ez da uni-
formea? (Ikus 2.4 atala)

- noiz antolatu nahi da? Noiz ezartzen zaie antolaketa balia-
bideei: sortzen direnean, bilduma baten parte bilakatzen di-
renean, elkarreragin-jarduerak gertatzen direnean horiekiko; 
badaezpada bakarrik, garaiz, denbora guztian? antolaketa 
hori legez egin beharra al dago; sektoreko ohiturek edo tra-
dizio kulturalak taxutzen dute? (Ikus 2.5 atala)

- nola, zeinek, edo zer prozesu konputazionalek antolatu 
nahi du? Nork antolatzen du: norbanakoek, talde informa-
lek, talde formalek, profesionalek, metodo automatizatuek? 
Berak al dira antolatzaileak eta erabiltzaileak? Norbanako 
eta taldeen antolaketa-jarduerak zehazten dituen araurik 
dago? (Ikus 2.6 atala)

- non antolatu nahi da? Baliabideen kokapena mugatzen al 
dute diseinuak edo araudiren batek? Baliabideak kokapen 
estatiko batean al daude? Baliabideak mugimenduan dau-
de? Baliabideen kokapena beste parametro batzuen men-
dekoa da, adibidez, denboraren mendekoa? (Ikus 2.7 atala)

12.1 HaInbat beLaunaLdItako

senIdeen aRGaZkI-bILduma

Laburpena. Zure aitona hil da, 91 urte zituela, eta, haren ohea-
ren azpian, maleta bat aurkitu duzue, zeinaren barruan baitau-
de hainbat argazki-album, ehunka irudirekin. argazki horieta-
ko batzuen atzean, azalpen-ohar bat dago; beste askotan ez, 
ordea. Zer egingo duzu argazkiekin? 
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lehenik eta behin, argazki digitalen artxibo bat eratzea otu 
zaizu, aitonaren bilduma osoa biltzen duena: modu horretan, 
zuk zeuk eta senide guztiek ikusi ahal izango dituzue irudiak. 
Bestalde, azalpenik ez duten erretratuen kasuan, argazki-oi-
nak gehitu nahi dizkiezu. Zerorrek argazki digitalen bilduma 
zabal bat daukazu, webean oinarrituriko aplikazio batean gor-
detzen duzuna: beharbada, bi bildumak uztartu ditzakezu, 
hainbat belaunalditako senideen argazkien antolaketa-siste-
ma bat sortzeko. 

Proiektu hori gauzatu nahi baduzu, hainbat faktore hartu 
behar dituzu aintzat: digitalizazioa, artxibatzea, sare sozial 
digitalei loturiko auziak, beste senideekiko negoziazioak eta 
beste senideengandik informazioa biltzea, zeinak, akaso, ez 
baitira zure iritzi berdinekoak izango. 

Zer antolatu nahi da? Informazio franko dago argazki zaha-
rren digitalizazioari buruz, baina uste baino erabaki gehiago 
hartu behar dira prozesu horretan. Zer erresoluzio eta forma-
tu erabiliko duzu? Zuk zeuk digitalizatuko dituzu irudiak, ala 
zerbitzu profesional bati bidaliko dizkiozu aitonaren argazki 
eder-ederrak, horiek galtzeko arriskuarekin? argazkiak digita-
lizatzeko prozesuaren baitan, irudiak zaharberritzeko edo ka-
litatea hobetzeko teknikak baliatu behar zenituzke? 

Diseinuari dagokionez, badira erabaki funtsezkoago batzuk, 
antolaketa-sistemaren helmenari eta eskalari lotuak. aitona-
ren argazkiak digitalizatuko badituzu, eta zeure argazkiekin 
uztartu, kanpoan utziko duzu belaunaldi bat. Ez al zenituzke, 
halaber, zeure gurasoen eta aitonaren beste seme-alaben iru-
diak gehitu behar? Belaunaldi horrek, bada, bi motatako ar-
gazkiak ditu, digitalak eta analogikoak; gurasoak eta osaba-i-
zebak, ordea, ez dira oso ondo moldatzen ordenagailuekin 
–ez zu bezainbeste–, eta, horregatik, haien argazki digitalak 
ez daude modu sistematikoan biltegiratuta, hainbat gailu-
tan sakabanatuta baizik (CD-ROMak, DVDak, USB memoriak, 
SD argazki-txartelak…): ondorioz, irudiak digitalizatzeko eta 
antolatzeko lana zailduko da. Biltegiratze-moduek berariaz-
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ko antolaketa bat islatzen al dute, eta antolaketa horri eutsi 
behar zaio? Gainera, badago kaxa bat, Super 8 kartutxoekin 
eta VHS bideoekin betea –denak ere familiari buruzkoak–, eta 
aspaldiko grabaketa batzuk ere badaude tartean, familiako 
bilkuretan eginak: zer egingo duzu material horrekin? 

Familiaren historia kudeatzeko sistema bat, zeinak baliabide
-mota ugari biltzen baititu, askoz proiektu handiagoa da, ha-
siera-hasieran, aitonaren maleta aurkitu zenuenean, irudikatu 
zenuen egitasmoa baino. Errazagoa litzateke, bestalde, antola-
keta-sistema bereiziak erabiltzea, elkarri lotuta daudenak hala 
ere, baliabide-mota bakoitzarentzat; azken batean, webean oi-
narrituriko hainbat aplikazio balia zenitzake horretarako. are, 
web aplikazioen artean, aukera gehiegi dago egiaz. aplikazio 
batzuen funtzionaltasuna eta erabilgarritasuna erakargarriak 
dira oso, baina zure antolaketa-sistemak bizialdi luzea izango 
duela kontuan hartuta, badira beste kontu funtsezko batzuk, 
aintzat hartu behar dituzunak: zeure antolaketa-sistemak be-
zain beste iraungo al du webguneak? Eta, hala ez bada, zenba-
teko erraztasunez esportatu ahal izango dituzu zuren baliabi-
deak eta baliabide-deskribapenak beste lekuren batera? 

Zergatik antolatu nahi da? aitonaren argazkiak gordetzeko 
xede orokorraren arrazoiketa argi dago, baina baliabideak 
gordetzea al da sistemaren xede nagusia? Edo, kontrara, urru-
ti bizi diren senideei argazkiak ikusteko aukera ematea al da 
helburua? Edo, bestela, familiako argazkiak biltzeko gordailu 
bat sortzea, argazki berriak sortu ahala bertan txertatzeko? 
Edo, baliteke, argazkietatik harago, sistemaren funtsa beste-
lakoa izatea, eta argazkiek erakusten duten informazioa, fa-
miliaren historiari buruzkoa, bildu nahi izatea; kasu horretan, 
metadatuen bilduma (argazkien datari eta kokapenari buruz-
ko informazioa zehatza, nor agertzen den argazkian etab.) 
izango litzateke garrantzitsuagoa?

Erabaki horiek zehazten dute zeintzuk izango diren antolaketa
-sistemak ahalbidetuko dituen elkarreragin-jardueren baldin-
tzak; nolanahi ere, argazkiak biltegiratzeko eta partekatzeko 
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aplikazioak taxutuko du, neurri handi batean, elkarreragin-jar-
dueren errepertorioa. aplikazio batzuetan, lainoko gordailue-
tan biltegiratzen dira argazkiak, eta argazkigintza digitaleko 
tresnen sail oso indartsu bat ahalbidetzen dute; nolanahi ere, 
tresna horiek baliatzea konplexua izan daiteke, eta baliteke tek-
nologiarekin hain ondo moldatzen ez diren zure senideak estu 
eta larri egotea ataka horretan. Haientzat nahikoa eta sobera 
litzateke bilduman barna nabigatzea eta bilaketak egitea.

Zenbat antolatu nahi da? Ondotxo dakizu ezen, sistemako ka-
tegoria-sorta tentuz diseinatzen baduzu, eta txarteletan erabil 
daitekeen hiztegia kontrolatzen baduzu, bilaketa- eta nabiga-
zio-jarduera zehatzak egiteko modua izango duzula; horrega-
tik, multzokatzea eta etiketatzea ahalbidetzen duen aplika-
zio bat hautatu duzu. Halere, jende guztiak ez luke baimenik 
eduki behar argazkiak multzokatzeko edo etiketak gehitzeko, 
eta, urruneko senideei dagokionez, argazkiak ikusteko aukera 
izango dute, baina ez, ordea, argazkirik gehitzeko. 

aitonak zenbait izendapen erabiltzen zituen, argazkiak albu-
metan antolatzen zituenean eta argazki-oinak idazten zitue-
nean; horiek ere sartuko al dituzu zure kategorietan eta etike-
tetan? Iruzkinak gehitzeko modua eskainiko duzu? Beharbada, 
oporraldi bateko argazki bat agertzen da bilduman: toki berera 
itzultzen bazara, loturaren bat ezarri nahi duzu bi argazkien ar-
tean? 

Bestalde, ez ahaztu: gorde itzazu aitonaren album originalak 
toki seguru batean, eta ez ohe azpian. 

noiz antolatu nahi da? Kategoriak eta etiketak sortu ostean, 
horiek erabiltzeko baldintza ezar diezaiokezu jendeari, bildu-
mara irudi berriak gehitzen dituenean. Beharbada, baliabide
-deskribapenak osatu edo hobetu ahal izango dituzu familia
-bilkuretan, jarduera kolektibo gisa. Ekin horri lehenbailehen: 
aitonaren arreba Gladys, haren bigarren senarra eta senarra-
ren arreba identifikatzeko gai direnak adinean sartuxeak dau-
de honezkero. 
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nola edo nork antolatu nahi du? Zeure gain hartu duzu edito-
re- zein kuradore-lana, baina ezin duzu den-denda zeure kasa 
egin, eta jende-multzo batekin elkarlanean jardunez gero, 
antolaketa sendoagoa lortuko duzue seguru asko. Bestalde, 
egoera deserosoak suertatzen badira –adibidez, jendea dibor-
tziatzen bada edo liskarren bat izaten bada senideen artean–, 
lagungarria izaten da taldean jardutea: senide jakin horiek 
agertzen diren edo berek egin dituzten argazkiak ezabatuko 
dituzue? 

beste kontu batzuk: Bilduma epe mugagabe batez manten-
du nahi baldin bada, zehaztu beharra dago nor izango den ku-
radorearen oinordekoa. Demagun izen bakarra agertzen dela 
biltegiratze-aplikazioaren kontuan, eta pertsona bakar batek 
daukala bertako pasahitza: pertsona hori hiltzen bada, argaz-
kietara iristeko modua gal zenezakete. aitonaren akatsetako 
bat izan zen argazki-bildumaren helburuak argiki zehaztu gabe 
hil zela; hortaz, egiten duzuna egiten duzula, azalpen zehatzak 
eman behar zenituzke, bai eta jarraikortasun-plan bat sortu ere, 
bildumaren kuradorea izateari uzten diozun garairako. 

12.2 JakIntZaRen kudeaketa, 

aHoLkuLaRItZa-enpResa

txIkI batentZat

Laburpena. Unibertsitateko irakasle batek, hainbat urtez, 
aholkularitza-zerbitzuak eskaini ditu lanaldi erdian, eta, bere 
azken liburuak arrakasta itzela bildu duenez, poz-pozik dago, 
aholkulari gisa jarduteko eskaintzak iritsi zaizkiolako oldean. 
Hala, erabaki du bi urteko baimena hartzea unibertsitatean, 
eta aholkularitza-enpresa txiki bat abiatzea; graduondoko 
ikasleak kontratatu ditu lankide gisa. 
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Jakintza kudeatzeko antolaketa-sistema baten premia dauka, 
baina helmenaren arabera erabakiko da zer-nolako sistema 
diseinatu behar den. Zein da sistemaren helburua: aholkula-
ritza-negozioa ahalbidetzea, ala orobat ahalbidetzea ikerke-
ta-proiektuak, unean martxan daudenak zein etorkizunean 
egingo direnak, aholkularitza-aukera gehiago sor ditzaten? 

Zer antolatu nahi da? Irakaslearen aholkularitza-lana ikerke-
tan oinarriturik dago, horregatik, bere ikerketa-artikuluak eta 
horietan aipatzen diren datu gordinak zein analisiak txertatu 
nahi ditu jakintza kudeatzeko sistema berrian. Baliabide ho-
riek antolatuta daude jada, neurri handi batean, beren sorrera 
eragin zuten ikerketa-egitasmoen arabera. Irakasleak uniber-
tsitatean duen bulegoan daude gordeta. 

Irakasleak, bestalde, bilduma bereizi bat dauka, aholkularitza
-proposamenenekin, bezeroen txostenekin eta beste negozio 
batzuetan egin dituen aurkezpenekin. Unibertsitateak arau 
zorrotzak ditu bertako langileen aholkularitza-lanaren ingu-
ruan; hori dela-eta, irakasleak etxeko bulegoan gorde ditu ba-
liabide horiek denak, campusean gorde ordez. 

Baliabide-mota horietaz gainera, baliabide-mota berriak sor-
tu behar dira, irakasleak ordura arte modu informalean eta isi-
lean kudeatu duen informazioa sistematizatzeko eta esplizitu 
bihurtzeko. Horrelakoak dira, besteak beste, aholkularitzari 
buruzko galderak, aukerei buruzko informazioa eta kanpoko 
negozioetako jende espezifikoari buruzko informazioa. 

Zergatik antolatu nahi da? Irakasleak, orain arte, aholkularitza
-proiektu bakar bat egin du aldi bakoitzean, hori zelako ego-
kiena berarentzat. Sarritan, uko egin die proiektuei, bere gain 
har zezakeena baino lan gehiago zekartelako. Orain, ordea, 
askoz aholkularitza-lan gehiago egiteko aukera daukala uste 
du, eta orobat iruditzen zaio proiektu handiagoak ere bidera 
ditzakeela, baldin eta gai bada bere jakinduria modu efizien-
tean baliatzeko.  
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Irakasleak, bada, «amu» gisa funtzionatu dezake, aholkulari-
tza-enkargu berriak iritsiko direla ziurtatuz, eta erabaki ga-
rrantzitsuak hartuz, eta ziur dago gai izango dela bere langi-
leak prestatzeko eta babesteko, aholkularitza-lanaren puskarik 
handiena haiek egin dezaten. 

Hortaz, jakintza kudeatzeko sistemaren bitartez, negozioko 
kide guztiek modua izan behar dute proiektu-gordailueta-
ra sartzeko eta bertan ekarpenak egiteko; gordailu horretan 
daude proposamenak, planak, martxan diren lanak eta proiek-
tu bidalgarriak. Gauza horietako asko berriro erabil daitezke 
proiektu berri batean; ondorioz, negozioaren emankortasuna 
handituko da, bai eta bidalgarrien kalitatea ere.

Guztiz ezinbestekoa da irakaslearen jakintza sistematizatzea 
eta eskura jartzea, jakintza kudeatzeko sistemaren bidez, bai-
na orobat da funtsezkoa gauza berdina egitea aholkulari be-
rrien ekarpenekin. Graduondoko ikasle guztiak ez dira irakas-
learen agindutara arituko betirako, hortaz, beren jardunean 
ikasiko dutena eta sortuko duten jakintza galdu egingo du ne-
gozioak, salbu eta irakaslearen jakintzarekin batera gordetzen 
bada. 

aholkularitza-negozioak, seguru asko, ez du bizi-ziklo mu-
gagabe bat izango. Unibertsitateko baimena amaitu ostean, 
irakaslea bere zeregin akademikoetara itzuliko da, beharba-
da lanaldi erdiarekin. Jakintza kudeatzeko sistemari esker, en-
presa beste norbaiten esku utz dezake, eta, aldi berean, mar-
txan diren proiektuen berri izateko aukera izango du, baita 
ekarpenak egiteko ere. Baliteke, bestalde, enpresak arrakasta 
handia izatea, eta, kasu horretan, irakasleak unibertsitateko 
lanpostua uztea, negozioa zabaltzeko xedez. Halaber, balite-
ke aholkularitza-enpresa handiago batek irakaslearen enpresa 
erosi nahi izatea, eta negozioaren balioa zein den neurtzeko 
orduan, faktore honek eragina izango du: zer neurritan erre-
gistratu diren negozioaren ahalmenak eta baliabideak jakintza 
kudeatzeko sisteman. 
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Zenbat antolatu nahi da? Enpresa txikiek ez dute aski diru ez 
jende teknologia konplexua eskuratzeko eta prozesu zorrotzak 
ezartzeko jakintzaren kudeaketari dagokionez; halere, eskura 
daude horretarako balio duten teknologia guztiz egokiak, pre-
zio onean. antolaketa-printzipioei buruzko erabakiak hartu 
behar dira, aholkularitza-proiektuen nahasketa islatzen dute-
nak: baliabideak antolatzeko garaian, fitxategi-sistema parte-
katu bat erabil daiteke, kontuan hartuz zein izan den bezero
-mota, proiektu-mota eta aholkulari nagusia, edo faktore horiei 
denei erreparatuz, alderdien araberako sailkapen bat egin. 

Baliabide-motentzako dokumentu-eredu estandarrak eta es-
tilo-orriak, aholkulariek sortutakoak, hitz-prozesadoreetan eta 
kalkulu-orrietan txertatu daitezke. Bestalde, kontaktuak eta 
bezeroak kudeatzeko funtzioa baimendu daiteke, zerbitzaria-
ren aplikazio gisa. 

talde txiki askotan wikiak erabiltzen dituzte jakintza kudea-
tzeko, oso malguak baitira egiturari dagokionez. 

noiz antolatu nahi da? Irakasleak eszedentzia bat hartu du, 
eta erabaki horrek erakusten digu ezen, haren ustez, lehen-
bailehen abiatu behar duela negozioa, haren liburuaren arra-
kastari etekina atera nahi badio, eta aholkularitzari loturiko 
enkarguak lortu. Ondorioz, jakintzaren kudeaketa-sistemari 
dagokionez, lehentasun nagusiko xedeak hauek dira: aukeren 
inbutua eta proposamenak idazteko prozesua kudeatzea. 

antolaketa-sistemaren beste zereginetako asko aholkularitza
-proiektuen eranskin gisa sor daitezke, baldin eta ahalegin pix-
ka bat egiten bada proiektuen arteko kudeaketa koordinatzeko. 

nola edo nork antolatu nahi du? antolaketari loturiko lehen 
erabakietako askok ondorioak dakartzate negozioak har di-
tzakeen bezero- eta proiektu-motari dagokionez; horregatik, 
irakaslea baino ez da gai erabaki horietako gehienak hartzeko. 
Jakintzaren kudeaketa-sistemak helburu nagusi bat du: ira-
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kasleak modua izan dezala bere lanaren puska bat langileen 
esku uzteko; hori dela-eta, antolaketa-sistemaren diseinuan 
barneratu behar ditu, efektiboa izango dela ziurtatzeko. 

beste kontu batzuk. aholkularitza-enpresa hazi ahala, ahol-
kulari batzuk beste batzuk baino gehiago trebatuko dira ja-
kintza sortzen eta erabiltzen, eta, horren bidez, balioa sortzen: 
saihestezina da. Gainera, abilezia horren arabera ordaintzea 
espero izango dute. Negozioak martxa onean jarrai dezan, 
funtsezkoa da egoera horrek aholkularien arteko lankidetza 
ez oztopatzea. Konponbidea: aholkularien lana baloratzen eta 
sustatzen duen kultura bat sortzea. 

12.3 nekaZaRItZa adImentsuaGoa

JaponIan

Laburpena. Honako kasu hau egiazkoa da, aurreko biak ez 
bezala, zeinak kasu hipotetikoak edo konposatuak baitziren. 
aurreko bietan bezala, kasu honetan baliabide baliagarriak 
gorde nahi dira, baina hirugarren adibide hau arlo guztiz bes-
telako bati dagokio: nekazaritzari.  

Fujitsu enpresak –teknologia-konpainia japoniar bat– «konpu-
tazio adimentsua» eta ekoizpen doitua probatu nahi ditu neka-
zal sektorean, zeina atzeratuta baitago teknologiaren erabile-
ran. Fujitsu, beraz, «nekazaritza-lana kudeatzeko sistema» bat 
probatzen ari da Japoniako sei etxaldetan. adibide honetan, 
etxalde horietako bati erreparatuko diogu, zeina Wall Street 
Journal egunkariko artikulu batean aipatu baitzuten 2011n. 

Etxalde hori Japoniako hegoaldean dago. 60 labore desber-
din hazten dituzte 100 hektareatan –Kaliforniako Unibertsita-
teak Berkeleyn duen campus nagusia baino zertxobait han-
diagoa litzateke eremu hori–.
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Zer antolatu nahi da? Sentsoreak ipini dira 300 soroetan, ten-
peraturari, lurrari eta hezetasun-mailari buruzko datuak bil-
tzeko. Halaber, bideo-kamerek zaintzen dituzte soro guztiak. 

Gainera, etxaldean 72 langile daude, prestakuntza berezirik 
gabeak, eta sistemak orobat kudeatzen ditu giza baliabidek 
horiek. langile bakoitzak berarekin darama telefono mugikor 
bat, komunikatzeko, argazkiak bidaltzeko eta bere kokapena 
GPS bidez jarraitu ahal izateko. 

Zergatik antolatu nahi da? Fujitsuren xede nagusia hau da: 
teknologia-konpainia gisa duen helmena hedatzea, ekoizpen 
doitua, prozesu-kontrol estatistikoak eta hobekuntza jarraitua 
aplikatuz alor berrietan. Japonian, nekazaritzaren sektorea ez 
da oso produktiboa, eta langileen batez besteko adina hiru-
rogei urtetik gorakoa da; horrenbestez, agerikoa da zergatik 
hautatu duten sektore hori. Funtsezkoa da etxaldeek konpu-
tazio-ahalmen gehiago erabiltzea, efizientzia areagotzeko eta 
langile gero eta zaharragoek daukaten jakintza apurra harra-
patzeko zein berrerabiltzeko. 

Fujitsuk etxaldeetako lana kudeatzeko sortu duen sistemak hain-
bat elkarreragin-jarduera ahalbidetzen ditu, xede horiek lortzeko 
asmoz. adibidez, langileek, labore kutsatuak begiztatzean, ar-
gazkiak atera eta nekazari aditu bati bidal diezazkiokete, gaitza-
ren diagnostikoa egin dezan; ondoren, nekazari adituak sakona-
go azter dezake egoera, kaltetutako soroaren bideoei esker. 

Fujitsuren sistema gero eta etxalde gehiagok erabili ahala, 
jakintza agregatua eta sentsoreek bildutako informazioa az-
tertu daiteke, eta, horrela, eskala-ekonomia bat ahalbidetu: 
modu horretan, etxaldeek, bereiziak izan arren eta elkarren-
gandik urrun egonda ere, konpainia handi bakar baten parte 
balira bezala jardun dezakete, kudeaketa zentralizatuarekin. 

Zenbat antolatu nahi da? Sistemaren diseinuak, gaur egun, 
baliabide gutxi-asko pasibotzat jotzen ditu langileak, eta 
gertutik kudeatzen ditu. Sistemak ordutegi bat ezartzen dio 
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langile bakoitzari, egunero-egunero egin beharreko ereite-, 
mantentze- eta biltze-zereginekin, besteak beste. Bestalde, 
lanegunaren amaieran, bilkura bat egiten dute langileek etxal-
dearen kudeatzailearekin, zeinak haien jarduna ebaluatzen 
baitu, GPSaren eta sentsoreen datuak oinarritzat hartuz. 

Fujitsu ordenagailuek modu estentsiboan aztertzen eta anto-
latzen dituzte sentsoreetako datuak, eta, gomendioak egiten 
dituzte horren harira, hala nekazaritzari dagokionez (zer labo-
re den egokiena soro bakoitzean, zer ordutegik optimizatzen 
duen kalitatea eta emankortasuna) nola negozioari dagokio-
nez (zer etekin dakartzan lursail honetan labore hori hazteak). 

noiz antolatu nahi da? Etxaldeko lanaren kudeaketa-sistemak 
etengabe antolatzen eta berrantolatzen du etxaldeari buruz 
dakiena, sentsoreen eta ekoizpenaren informazioa aztertu 
ahala. Kontrara, langileek sortzen duten informazioa bildu egi-
ten da, baina aditu batek aztertzen du. 

Sistemari esker, etxaldeko langileek gidaritza eta jarraibideak 
jasotzen dituzte, eta gerta liteke gero eta jakintza gehiago pi-
latzea; ondorioz, autonomia gehiagorekin jardun litezke, eta 
gauzak aztertu eta interpretatu beren kasa. Bestalde, balite-
ke, Moore-ren legearen indar halabeharrezkoen ondorioz, datu 
gehiago bildu ahal izatea eta sentsoreen datuak hein handiago 
batean prozesatu ahal izatea, eta horrek berekin ekar dezake 
langileekin informazio gehiago trukatzea denbora errealean. 

nola edo nork antolatu nahi du? Etxaldeak 300 soro txiki ditu, 
zeinetan hazten baitira 60 fruitu eta berdura desberdin; bada, 
etxaldearen antolaketa fisiko hori izango litzateke etxaldearen 
ondare-antolaketa, Fujitsuren proba hasi aurrekoa. Fujitsuk in-
bertsio handi bat egin du etxaldean bere sistema ezartzeko; 
hori dela-eta, baliteke etxaldearen kudeatzaileak sistemari 
men egitea, baldin eta laboreen antolaketa aldatzeko gomen-
datzen badio. Hortaz, arrazoizkoa litzateke zera esatea: anto-
laketa-sistemari buruzko erabaki gehienak prozesu konputa-
zionalek hartzen dituztela, ezen ez pertsonek. 
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beste kontu batzuk. Etxaldeak kudeatzeko eraiki zuen bere 
sistema Fujitsuk, baina badira beste arlo asko, operazioari bu-
ruzko jakintza biltzeari eta berrerabiltzeari dagozkion erron-
kei aurre egin behar dietenak: esaterako, mahastiak, basoak 
eta arrain-haztegiak. Interesgarria litzateke zera aztertzea: ea 
etxaldeko kudeaketa-sistema egokitu daitekeen, abstraktua-
goa eta konfiguratzeko errazagoa bilaka dadin, eta, horrela, 
alor horietan denetan erabil dadin. 

laboreak, mahastiak, zuhaitzak eta arrain haztegiak ez dira 
batetik bestera mugitzen; aitzitik, behi-saldoak bai, beraz, 
horiek kudeatzeko sentsore-teknologiak erabili nahi badira, 
zenbait erronka sortuko dira. Nolanahi ere, sentsoreak ipini 
daitezke esne-behi baten genitaletan; hala, behia susara da-
goenean, sentsoreak mezu bat igorriko dio saldoaren kudea-
tzaileari, eta, modu horretan, animaliaren erreprodukzio-zi-
kloak dakarren etekin ekonomikoa ez da galduko. 

Sentsore-sareak eta lan-indarraren kudeaketa aplika daitez-
keen beste arlo apur bat urrunagoak lirateke salmenta, arlo 
zehatz bati loturiko laguntza eta logistika. 

12.4 ItuRRI bakaRReko testu-LIbuRu

baten aRGItaLpena 

Laburpena. laugarren adibidea ere egiazko kasu bati dago-
kio: adibide auto-erreferentzial bat da, hain zuzen ere. Anto-
latzearen diziplina liburuaren sorreran, ekoizpenean eta ba-
naketan baliatu zen antolaketa-sistema aztertzen du (ikus 
Glushko, 2015). 

Proiektua hasi zenetik, argi ikusi dugu liburu honek ohiko tes-
tu bat baino gehiago izan behar zuela. liburu fisikoak une-
ko argazki intelektualak dira, eta, zentzu askotan, data jakin 
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batean finkatuta geratzen dira, argitalpenaren egunean. Gai-
nera, proiektu honen helburua da Antolatzearen diziplina tes-
tuliburu gisa erabil dadila informazio-eskoletan eta antzeko 
programetan, baina, konputazio-ahalmenak eta teknologien 
berrikuntza etengabe hazten ari direnez gure ekonomian eta 
kulturan, zeinetan informazioa barra-barra erabiltzen baita, 
xede hori zailagoa bilakatzen da egunetik egunera. Gure us-
tez, liburu elektronikoen argitalpenak aukera berritzaileak es-
kaintzen dizkigu, baldin eta iturri-fitxategien sorta bat bakarra 
erabili ahal badugu liburu honen bertsio fisikoa zein elektroni-
koa eguneratzeko. 

Zer antolatu nahi da? 2010. urtearen hasieran ekin genion li-
buru honen edukia biltzeari: Robert J. Glushkok, Antolatzearen 
diziplinaren egile eta editore nagusiak, «Informazioaren antola-
keta eta berreskurapena» izeneko eskolak ematen zituen Kali-
forniako Unibertsitateak Berkeleyn duen campusean, eta 1.000 
diapositibatik gora eta horiekin loturiko ohar mordoxka bat bil-
du zituen horren harira. Diapositibak eta oharrak XMl metae-
reduan sortu ziren, eta, HtMlra eraldatu ziren gero, ikasleen 
aurrean web nabigatzaile baten bidez aurkezteko. 

Baliabideen antolaketari buruzko lehen erabakiak zera ekarri 
zuen: 26 eskola-saiotako diapositibak modu iteratiboan sail-
katu ziren 10 kapitulutan, liburuaren egituraren lehen zirribo-
rroan. Bigarren erabakia, berriz, libururako sortuko ziren edu-
ki-baliabide berrien xehetasun-mailari zegokion. Egile-taldea 
kapituluka antolatu zen; hala, kapituluak ziren fitxategiak ku-
deatzeko eta bertsioak kontrolatzeko xehetasun-maila natu-
rala. autoreak han eta hemen sakabanatuta zeudenez, lainoko 
biltegiratze-zerbitzu bat erabili genuen –Dropbox–, lana ba-
teratzeko. alabaina, liburuan era askotako gaiak landu behar 
genituenez, eta horietan sakondu, kapituluek barne-egitura 
sendo bat izan behar zuten (zenbait tokitan, lau goiburu-mai-
la); gainera, azpi-atal horietako bakoitza baliabide bereizi bi-
lakatu zen, eta kapitulu batetik bestera mugitzen zen, harik 
eta bere txokoa aurkitu arte. 
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liburu fisikoan biltzen den eduki testualaz eta ilustrazioez 
gainera, beste gauza batzuk antolatu beharra genuen: bideo 
laburrak, adibide interaktiboak eta beste aplikazio batzuk, li-
buruaren bertsio digitaletan txertatzeko. 

azkenik, kudeatu beharreko baliabidetzat hartu behar ditugu, 
halaber, softwareak, zeinek iturri-fitxategiak eraldatzen, mun-
tatzen, formateatzen eta estilo baten arabera moldatzen baiti-
tuzte, artefaktu bidalgarri bilaka daitezen. liburuaren lehen eta 
bigarren edizioan, zortekoak izan ginen, O’Reilly and associa-
tes enpresak eman baitzigun bai liburu fisikoa bai elektronikoa 
eraikitzeko behar genuen softwarearen puska handi bat –en-
presa horrek teknologia berritzaileak argitaratzen du, eta itu-
rri bakarreko argitalpen-sistema bat garatu dute, atlas deritzo-
na–. Berriki, elkarreragin- eta nabigazio-ahalmen aberatsagoak, 
irakurleak kontrolaturiko pertsonalizazioa eta beste ezaugarri 
batzuk txertatu nahian ibili gara, atlasek ahalbidetzen duen 
horretatik harago doazenak; horregatik, gaur egun guk geuk 
sortutako iturri bakarreko argitalpen-sistema bat darabilgu. 

Zergatik antolatu nahi da? testu baten bertsio fisikoa eta 
elektronikoa, biak, argitaratu nahi badira, horren kostua efek-
tiboa izan dadin eta bertsioak mantentzeko eran, iturri-fitxa-
tegi bakarra erabiltzea da hori egiteko modu bakarra. «Eskuz-
ko lana»ren premia duten ikuspegiak erabiliz gero, ezinezkoa 
izango litzateke liburua garaiz berrikustea. Horretaz aparte, 
2012ko udan inkesta bat egin zen Berkeleyko ikasleen artean: 
liburu digitalak irakurtzeko plataformen inguruan galdetuta, 
argi geratu zen era askoko gailuak erabiltzen zituztela ikas-
leek, besteak beste, ordenagailu eramangarriak, apple eta 
android tabletak eta liburu elektronikoen zazpi irakurgailu 
mota. aukera guztiak asetu nahi badira, iturri bakarreko argi-
talpen-estrategia bat erabili behar da nahitaez. 

liburu honetan biltzen diren eduki-baliabideek egitura xehe
-xehea dute, eta, horri esker, erreferentzia gurutzatuak askoz 
zehatzagoak dira; ondorioz, errazagoa da liburu hau testu-li-
buru gisa edo lanerako osagarri gisa baliatzea. Halaber, modu 
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horretan errazagoa suertatuko da testuak egokitzea online es-
koletan erabiltzeko (online eskolei dagokienez, azken ikerketek 
diotenez, hitzaldiak zatitzea eta edukia unitate txikiagotan lan-
tzea komeni da, ikasgelako eskola tradizionalekin alderatuta). 

Zenbat antolatu nahi da?  Badira diziplina ugari, zeinek auzi 
funtsezkotzat jotzen baitute antolaketa, baina nork bere ikus-
pegitik; bada, liburu honen xedeetako bat da diziplina horiek 
denak elkartzea, eta helburu horren isla argia dira liburuko 
baliabideen antolaketaren nolakotasuna eta neurria. liburuan 
gai espezializatu asko agertzen da, bai eta arlo jakinei dagoz-
kion adibideak ere, kontzeptu komunak gainditzen dituzte-
nak. Hori dela-eta, konponbide honi heldu genion: muin-mui-
neko testu bat idatzi genuen, eta diziplina eta arlo zehatzei 
dagokion edukia bukaerako oharretan jarri genuen. Bukaera-
ko oharren kategoriak zertxobait ausazkoak dira, baina bu-
kaerako oharretan jarriko genuen edukia hautatzeko prozesua 
ez zen ausazkoa izan inolaz ere. 

Halaber, XMl hiztegia erabiltzea hautatu genuen, eta eraba-
ki horrek zerikusia du baliabideen antolaketaren neurriare-
kin; bestalde, tentuz aztertu genuen zer hautatu: DIta edo 
DocBook. DItak hobeto ahalbidetzen ditu egiletza modularra 
eta kustomizazio zein eguneraketa gardenak; DocBook, or-
dea, askoz zaharragoa da, eta tresna-kutxa hobeak ditu ho-
rregatik. azkenean, DocBook aukeratu genuen. 

noiz antolatu nahi da? liburuari hasiera eman zioten oha-
rrak XMln idatzita zeuden; hala ere, liburua idazteko Micro-
soft Word erabiltzea erabaki genuen. autore askok ez zuten 
apenas eskarmenturik XMl editoreekin, eta oso erabilgarriak 
suertatu ziren Wordek eskaintzen dituen iruzkin- eta berri-
kuspen-aukera garatuak. Konpentsazio horren harira, ekoiz-
pen-prozesuan, XMlra konbertitu behar izan ziren fitxategiak, 
baina une horretan bi autore bakarrik ari ziren liburua osatze-
ko lanetan, eta biek ala biek hainbat hamarkadako esperien-
tzia dute hipertestuak darabiltzaten markaketa-hizkuntzekin. 
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nola edo nork antolatu nahi du? Kapituluen egileek Wordeko 
estilo-orriak erabili zituzten, tentuz: testuari estiloak erantsi 
zizkieten, formatuen baliogabetzea erabili ordez. Horri esker, 
konbertsio-enpresa batek liburuaren puska handiena konber-
titu ahal izan zuen Wordetik XMlra, erdika automatikoki. Mar-
kaketa-sistema zertxobait garbitu beharra dago halabeharrez, 
Wordeko estiloen markaketa-sistemarekin sortzen den anbi-
guotasuna ez baita XMlko markaketa-sistemari dagokiona 
bezain xehea. Ez dakigu guri egokitu zitzaigun lan-kopurua 
atipikoa den ala ez. 

Nolanahi ere, liburua ez genuen XMlra konbertitu harik eta 
gutxi-asko amaituta egon zen arte, eta horrek berekin dakar 
gerorako utzi genuela testua markatzeko lana, alegia, errefe-
rentzia gurutzatuak, aipuak, glosarioa eta index sarrerak sor-
tzeko lana, eduki-mota hori ez baita biltzen Worden txanti-
loietan eta estilo-orrietan. Idazketa-lana XMln egin izan balitz 
jatorriz, kapituluetako editoreek egin izango lukete lan ho-
rren puska bat, baina, ez zenez hala izan, markaketa-sistemaz 
arduratzen zen editoreak lan eskerga egin behar izan zuen. 
Dena den, editore bakarra arduratu zenez liburuko markake-
ta-sistemaz, liburuko bibliografia, glosarioa eta indexa askoz 
koherenteagoak eta osoagoak dira, hainbaten artean egin 
izan balitz baino. 

beste kontu batzuk. liburu honetako eduki-pusketa guzti-guz-
tiak sailkatuta daude, «muineko eduki» edo arlo zehatz bati da-
gokion eduki gisa; horregatik, gure jatorri-fitxategiek «liburu
-familia» bat erakusten dute, zeinean biltzen baitira 2.048 kide: 
horietako edozein eraiki dezakegu, edukia galbahetuz, zerotik 
hamaikara diziplina nahi moduan konbinatuz. Ez da praktikoa 
horrenbeste edizio argitaratzea, baina espero dugu, malguta-
sun horri esker, irakasleek testua egokitu ahal izatea hainbat es-
kolatarako, hainbat diziplina akademikotan, eta testua molda-
tu ahal izatea, orobat, graduko zein graduondoko ikasleentzat. 
are hobea litzateke beste ikuspegi hau: liburu elektronikoa-
ren bertsio jakin baten sorrera geroratzea, «argitalpen-une»tik 
«irakurketa-une»ra. algoritmo berdinak aplikatzen dira, baina 
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irakurlearen esku dago noiz eta nola aplikatu; horrela, liburua-
ren edukia dinamikoki konfiguratzea ahalbidetzen da. 2015eko 
abuztuan –hau idazten ari garen data–, ahalmen izugarri hori 
esperimentala da oraindik, baina espero dugu eskura egongo 
dela, modu orokorrean, luze gabe. 

liburu honen diseinu-moldeak ezbaian jartzen du liburu-edi-
zioen definizio tradizionala, eta autoretza kolaboratiboa aitor-
tzeko modu berriak irudikatzera behartzen gaitu. Halere, egi-
letza- eta argitalpen-eredu berri hauek kontuan hartuta, «Zer 
da Antolatzearen diziplina?» galdetzea eta «Zer da Macbeth?» 
galdetzea (ikus 4. kapitulua), antzeko samarra izango da. 

12.5 sukaLde bat antoLatZea 

Egilea: Emilie Hardman; 2013ko apirila. 

Laburpena. Jendearen gehiengoak dauka sukalde bat etxean, 
eta sukalde gehienetan baliabide antzekoak daude, hala nola 
lapikoak eta zartaginak, katiluak, edalontziak, zilarreria eta era 
askotako sukaldaritza-tresnak. Halaber, sukaldean antolatzen 
dira, maiz, jakiak, osagaiak, espeziak, ardoa eta bestelako eda-
riak. Horretaz aparte, sukaldeetan biltzen dira hozkailuak, au-
rrez prestaturako janaria gordetzeko.  

Sukaldeetako antolaketa-sistemetan eragin handia du sukal-
dearen tamainak, formak eta apalen, armairuen zein bestelako 
elementu fisikoen antolamenduak. Etxe berri bat eraikitzen ari 
bazara, sukaldea diseinatzeko aukera izango duzu beharbada, 
baina, jende gehienak, dagoen moduan jasotzen du sukaldea, 
eta horren potentzialtasunen barruan jarduten da, sarritan 
mugak izaten direlako eta ez delako hain erraza izaten ingu-
rune fisikoa eraldatzea. 

Zer antolatu nahi da? ardoa, ardo-kopak, koktel-edalontziak 
zein -osagaiak eta tea edo kafea hartzeko tresnak hozkailua-
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ren ondoko armairuan gordetzen ditugu, sukaldearen erdian 
dagoen lan-mahaitik gertu, jendeak gertu izan ditzan. Espa-
zioaren mugen eraginez, ur-edalontziak beste nonbait jarri 
behar izan genituen, baina afariak antolatzen ditugunean edo 
jendea bisitan datorkigunean, ur-pitxer bat eta edalontziak 
ipini ohi ditugu erretilu batean, eta, horrenbestez, logikoa iru-
ditu zitzaigun antolaketa hori, jendea, gehienetan, edari so-
zialekin loturiko edalontzien bila ibiliko zelako batez ere, eta, 
hortaz, horietara erraz iristea ahalbidetu beharra zegoelako. 

Era berean, lan-mahai independente bat erosi genuen, moz-
keta-ohol batekin eta altzairu herdoilgaitzezko beste xafla ba-
tekin, pastelak eta txokolateak egiteko, eta espazio gehigarria 
izateko oro har. Prestaketarako balio du, bai eta, festetan, pla-
ter zein edari bukatuak ipintzeko ere, gonbidatuek nahi dute-
na har dezaten. 

Sukaldeko tresna batzuk zegozkien janari-itemekin batera 
ipini genituen: adibidez, kafea eta kafe-ehogailua, edo xigor-
gailua, ogi-labana, mozteko ohol txikia eta ogia. Beste tres-
na batzuk, berriz, antzeko tresnekin batera gorde genituen: 
patata zuritzekoak, luzetara ebakitzeko tresnak, aiztoak etab. 
Erabaki hori hartu genuen, ziur aski, patata zuritzekoak erabi-
lera gehiago izan ditzakeelako kafe-ehogailuak baino, eta, era 
berean, zentzuzkoagoa zen gauza txiki horiek denak elkarre-
kin ipintzea tiradera batean, sagar eta pataten inguruan edo-
nola sakabanatuta uztea baino. lapikoek eta zartaginek nor 
bere espazioa dute, eta bata bestearen barruan multzokatzen 
ditugu; platerekin, berdin. Sarrien erabiltzen ditugun gauzak 
lehenetsi genituen, tresna espezializatuen gainetik. 

Sukaldearen alderdi sozialaren arabera antolatu genituen, ha-
laber, beste zenbait janari-item eta zerbitzatzeko tresna. Esa-
terako, goporretan jarri genituen txokolate-barrak eta goxo-
kiak: modu horretan, errazago atera eta zerbitzatu daitezke. 
Era berean, eskura jarri genituen hainbat katilu, patatak, oli-
bak edo bestelakoak azkar eta modu informalean zerbitzatu 
ahal izateko. 
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Zergatik antolatu nahi da? Gure sukaldearen erosotasuna eta 
irekitasuna nabarmendu nahi genituen, jendeak lasai asko har 
zitzan behar zituen gauzak. Halaber, maila praktikoan, lan-e-
remu efiziente bat eduki nahi genuen espazio txiki batean, be-
raz, kontu horiek ere orekatu behar genituen.

noiz antolatu nahi da? Une jakin batean, tokiz aldatu genuen 
zilarreria, izan ere, gure lagunek, horren bila zebiltzanean, 
behin eta berriro zabaltzen zutelako erdiko mahaiko tirade-
ra bat. Hasieran, tiradera horretan tresna espezializatuak gor-
detzen nituen, zerbait prestatzen ari nintzen bitartean edo 
bonboiak egin bitartean tiradera horretatik hartzen nituelako 
tresnak, baina jendea etengabe nahasten zenez, tresna horiek 
beste tiradera batean ipini genituen, eta zilarreria, berriz, jen-
deak espero zuen tokian. 

Hozkailuari dagokionez, janari-motaren arabera antolatu ge-
nuen, ordena mantendu nahian, sarbidea errazteko, eta zer 
geneukan berehala jakite aldera. Gure hozkailuko tiraderak 
kanporantz ateratzen dira, beraz gerta daiteke gauzak ezku-
tuan geratzea, baina sistemak bere horretan eusten badio, ja-
kingo duzu fruta izoztua tiradera baten hondoan dagoela, eta, 
irina, berriz, ondoko beste tiraderan dagoela. 

Janari-item batzuek kokapen edo biltegiratze desberdina 
izango dute sasoiaren, ontzearen eta abarren arabera. abuz-
tuan tomate pila bat edukitzen dugu, eta leiho hegian jartzen 
ditugu ilaran; ordea, tomate bakar batzuk izango bagenitu, 
gopor batean ipiniko genituzke. 

nola edo nork antolatu nahi du? laburbilduz, esango nuke 
nire bikotekidea liburuzaina dela, eta, nik, berriz, artxibozaina 
izateko ikasketak egin nituela. Bioi axola zaizkigu sailkape-
nak eta zerbitzu publikoa, eta, gainera, bisitak izaten ditugu 
barra-barra; hortaz uste dut gauzak multzokatzeko sistema 
oso praktikoak eta intuitiboak sortzea motibazio bat dela gu-
retzat.
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Nire aita, bestalde, ingeniaria da, eta, erretiroa hartu duenetik, 
egurra lantzen ibiltzen da buru-belarri; hala, espazioan ederki 
egokitzen ziren bi armairu egin zituen, zeinek sukaldeak ze-
kartzan armairuek baino biltegiratze-espazio handiagoa es-
kaintzen baitute. 

beste kontu batzuk. Nolanahi ere, sukaldea ez dugu gonbi-
datuen arabera antolatu osoki. Orobat nahi genuen praktikoa 
izan zedila sukaldean aritzeko eta espazioa aurrezteko. ar-
mairuetan, funtzio orokorraren arabera antolatu dugu janaria: 
apal batean, lekaleak gordetzen ditugu; beste batean, piper-
min lehorrak eta espeziak –bizigarriak–. Bigarren apal horren 
barruan, mota orokorraren arabera antolatu ditugu espeziak, 
lerrotan, eta lerro bakoitzaren barruan ordena alfabetikoa da-
rabilgu. lerroen bidez, seguru asko batera erabiliko ditugun 
espeziak multzokatzen ditugu (adibidez, kanela, iltzea, mazi-
sa eta intxaur muskatua), eta, ondoren, ordena alfabetikoa la-
gungarria suertatzen da, espezie askok itxura antzekoa dute-
lako: hori kontuan izanda, erabilgarria da jakitea ezen xarpota 
baino lehen egongo dela oreganoa. Bestalde, lekaleei dago-
kionez, errazagoa da lehen begi-kolpean identifikatzea, eta ez 
dira hain sarri erabiltzen beste gauza batzuekin batera (es-
peziekin alderatuta, esaterako); horregatik, lekaleak ez ditugu 
hain modu zorrotzean sailkatu, eta batzuetan gustu estetiko 
orokorraren arabera ipini ditugu; adibidez, bertako babarru-
nen sorta bat baldin badaukat, nahiago dut horiek ipintzea 
aurrealdean, dilista arruntak baino. 
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sukaldea antolatzeko sistema 

Gure sukaldea. Urtean behin, sakonki garbitzen dut sukaldea: 
hain txukun geratu zen, argazki bat atera nuen. 

(Argazkia: Emilie Hardman. Creative Commons CC-BY-SA 2.0 
lizentzia). 

12.6 sateLIteak LuRRaRen oRbItan 

Egilea: Daniel Brenners; 2014ko abendua. 

Laburpena. Gizateriaren gainetik, hogeita hamabost mila kilo-
metro gorago, lehia bizia dabil, orbitako higiezinen negozioa 
zeinek eskuratu. lurraren inguruan, orbita bakar bat dago, Or-
bita geoestazionarioa deritzona (GEO, ingelesezko sigletan), 
zeinetan satelite bat jarri baitaiteke puntu finko batean, lu-
rraren azaleraren gainetik, lurrak bira egin bitartean1; espa-
zio osoan ez dago halakorik egiteko aukera ematen duen bes-
te tokirik. Kokapen apart horri esker, sateliteek komunikazio 
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etengabea izan dezakete lurrarekin. Satelite bidezko telebis-
tak –100 bilioi balio dituen industria bat– GEOko sateliteak ba-
liatzen ditu bere igorpenak egiteko milaka eta milaka etxetara 
munduan barna. Kokapen-sistema globalak (GPS) eta aplikazio 
militarrak orobat dira lurraren inguruko eraztun horretan dau-
den sateliteen mendekoak. Zoritxarrez, GEOko espazioa muga-
tua da oso, eta tentsioa gero eta handiagoa da, ea nork bidal 
ditzakeen bere sateliteak zeruko aparkamendu baliotsu horre-
tara. aurreikusi gabeko korapilo legal eta soziopolitiko ugari 
eragiten dituzte GEOn kokatuko diren sateliteei dagozkien an-
tolaketa-printzipioek. lekua murriztu ahala, gero eta garrantzi-
tsuagoa da arazo honi erantzutea, izan ere hainbat antolake-
ta-agente ari baitira lehian, sistema hau antolatu nahian –zeinak 
elkarreragin-jarduera aldakorrak ahalbidetzen baititu–. 

Zer antolatu nahi da? Hauek dira antolatu nahi diren balia-
bideak: GEOn kokatu nahi diren sateliteak. Objektu fisikoak 
dira, orbitara jaurti direnak. Satelite bakoitza bakarra da, eta 
elkarreragin-jardueren sail bat eskain dezake. atributu komun 
bakarra dute: ordenagailuak dira, eta ahalmena dute irrati bi-
dezko seinaleak bidaltzeko eta jasotzeko lurretik eta lurre-
rantz. Halaber, orbitan jarraitze aldera, beren posizioa egoki-
tzeko gai dira, propultsio-sistemen bidez. 

Bilduma honetan etengabe gehitzen eta kentzen dira balia-
bideak, eta hori kudeatzeko antolaketa-sistema bat diseinatu 
da. telekomunikazioen Nazioarteko Batasunak (ItU) erregis-
tratzen du ea orbitaren zer puska dagoen beteta.2 Sateliteek 
ezin dute orbitan iraun betirako, energia mordo bat xahutzen 
dutelako prozesu konputazionalak gauzatzen eta orbitan eus-
ten, eta ahalmenik gabe geratzen direlako azkenerako. Balia-
bide bakoitzak bere bizi-zikloa du, baina, normalean, urtebete 
eta hamabost urteren artean irauten dute.3 

Zergatik antolatu nahi da? Sateliteak GEOn antolatzen dira 
era askotako elkarreragin-jarduerak ahalbidetzeko. GEOri es-
ker, sateliteak lurraren maila berean mugitu daitezke, ondo-
rioz, lurraren gainazalaren % 40ren ikuspegi egonkorra dute. 
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Ikuspegi hori aukera-aukerakoa da seinaleak igortzeko eremu 
handietara, eta urruneko hautematea egiteko. Halaber, trans-
misio-puntu funtsezkoak dira, telekomunikazioak helarazteko 
munduan barna. Horrez gainera, honako elkarreragin-jardue-
ra hauek ahalbidetzen dituzte sateliteek: zelataritza, ikerketa 
zientifikoa, posizionamendu globala, nabigazioa eta erreko-
nozimendu militarra.3 GEOko posizionamendu longitudinalak 
zehazten du zer elkarreragin-jarduera gerta daitezkeen eta 
zer erabiltzaile jardun daitezkeen elkarreraginean sateliteekin. 
adibidez, satelitea Ozeano atlantikoaren gain-gainean bada-
go, ez da egokia izango telebista-seinaleak igortzeko; aitzi-
tik, aproposa izango da baldin eta seinaleak igorri nahi badira 
Ipar amerikatik Europara. 

Erabiltzailea: lurreko jende guztia. Herritar xeheek satelite 
geoestazionarioak erabiltzen dituzte GPS sistemak baliatzen 
dituzten aldiro edo dei bat transmititu behar dutenean mun-
duko eremu urrunen batera. antolakunde komertzialek, hala 
nola telebista-kateek, telebista-seinalea ikus-entzuleei hela-
razteko erabiltzen dituzte sateliteak. Bestalde, satelite geoes-
tazionarioak bereziki erabilgarriak dira armadaren alarma-sis-
temetan, munduan zehar gertatzen diren gertakari balistikoak 
hautemateko. 

Zenbat antolatu nahi da? Baliabideek GEOn kokatzeko ahal-
mena badute, hutsune batean jartzen dira, eskatzaileak berak 
hautatzen duena, zer elkarreragin-jarduera ahalbidetu nahi di-
tuen eta zer erabiltzailerengana heldu nahi duen aintzat har-
tuta. Seinaleetan ez dadin interferentziarik ez talkarik gertatu, 
sateliteak elkarren artean oso urrun jarri behar dira; ondorioz, 
2.000 toki bakarrik daude GEOn sateliteak ipintzeko.4 ItUk 
eskaeren ordenari erreparatzen dio orbitako lekuen antolake-
ta-printzipio gisa: lehena nork eskatu, hari eman; betiere eska-
tzaileak aplikazio-prozesu luzea betetzen baldin badu. 

tokia eskatu duen antolakundeari dagokio satelitea non kokatu 
aukeratzea. ItUk longitude-gradu gisa katalogatzen ditu tokiak, 
eta beste baliabide-deskribapen batzuk biltzen ditu halaber, 
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adibidez, satelitearen izena, operatzailearen herrialdea, erabil-
tzaile-motak, masa, esperotako bizi-zikloa eta kontratatzailea.3 
Sateliteek lurraren zer longituderekin izan behar duten elkarre-
ragina, hantxe kokatzen dituzte antolakundeek beren sateliteak. 
latitudea zero gradutan finkaturik dagoenez, longitude berdina 
baina latitude desberdina duten herrialdeek (elkarren iparrean 
edo hegoaldean daudenek, alegia), toki berdinengatik lehiatu 
beharra dute. 

noiz antolatu nahi da? ItUk onartu eta orbitara jaurtitzeko 
modua egon bezain laster gehitzen dira sateliteak. Beren bi-
zi-zikloaren amaieran, Komunikazioen Batzorde Federalak 
agintzen du aEBko sateliteak hilerri-orbita batera bidali behar 
direla, GEOtik ehunka kilometrora.5 Une horretan, beste sa-
telite bat gehi daiteke huts geratutako toki horretara, ItUren 
aplikazio-prozesuaren bitartez. 

nola edo nork antolatu nahi du? antolaketa-agente asko el-
karren artean lehiatzen dira, sistema hau beren premien ara-
bera antolatu nahian. Era askotako agenteek egiten dituzte 
GEOn sateliteak jartzeko aplikazioak: herrialdeek, erakunde 
zientifikoek, enpresek eta herritar xeheek. Satelite bidezko te-
lebista-kateak –DirecttV, Dish Network edo Intelsat, besteak 
beste– mendebaldeko hemisferioko tarte askoren jabe dira. 
aEB, Errusia eta Erresuma Batua, berriz, satelite militarren 
gehiengoaren jabe dira, eta Europako antolakunde multina-
zionalek orobat dauzkate orbitako tarte ugari beren jabetzan.3

beste kontu batzuk. ItU erakundeak eskumena dauka, be-
rez, antolaketa-sistema honen gainean, baina espazioaren ja-
betzaren inguruko lege-irizpideak anbiguo samarrak izanik, 
edonor saia liteke sistema hau antolatzen. ItUren ardura da 
tarte beteak katalogatzea eta tarte hutsak nola betetzen diren 
bideratzea –zeregin erabilgarriak bi-biak–, baina ez du gidale-
rrorik indarrean jartzeko modurik. 

antolaketa-sistema hau interesgarria da, agente asko ari di-
relako eginahalak egiten sistema bera antolatzeko. Halaber, 
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sistemaren antolaketa-printzipioek berekin dakartzate ondo-
rio sozial interesgarri zenbait. ItUk eskaera-ordenaren arabe-
ra ematen ditu tarteak; horren ondorioz, teknologia aurreratua 
duten antolakundeek bakarrik kudeatu dezakete bilduma. an-
tolaketa-printzipio horrek ez du aintzat hartzen ezen, herrialde 
ugariren kasuan, teknologia-mota hori erabili ahal izatea lor-
tzen dutenean behingoz, ez dela tokirik egongo GEO gerrikoan. 

antolaketa-sistema honen gaineko subiranotasunari dagokio-
nez izan diren lege-erreklamazioak, ironikoki, oro har siste-
ma antolatzeko modurik ez duten herrialdeetatik etorri dira. 
1976an, ekuatoreko zortzi herrialdek, GEO gerrikoaren azpian 
daudenak hain justu, Bogotako adierazpenean aldarrikatu zu-
ten eskubide esklusiboak zituztela orbitako kokapen horien 
gainean.6 Beren aldarrikapena arrazoitzeko, zera azaldu zuten 
–azalpen ahul samarra–: orbita ez dela espazioaren parte, lu-
rraren grabitatearen mendekoa baita zeharo, eta ekuatoreko 
herrialdeen mugen barneko lurrek sortzen dutela GEO, beren 
grabitazio-indarraren bitartez. aditu ugari ez datoz bat azal-
pen horrekin; aitzitik, uste dute ilargiaren eta beste gorputz 
zerutiar batzuen grabitazio-indarrak taxutzen duela GEO, eta 
orbita, gainera, espazioan dagoela, lurretik 100 kilometro bai-
no urrunago dagoelako. Muga horri Kármánen lerroa deitzen 
zaio, eta luze-zabal onartzen da, espazioaren hasieraren mu-
garri gisa.7 GEO, horrenbestez, 1967ko Espazioaren Hitzarme-
naren baitan egongo litzateke: ez dago inork orbitaren jabe 
izateko aukerarik. 

auzi interesgarria da, baiki, espazioa eta lurraren atmosfera 
bereizten dituen lerroa zein den zehaztea, batez ere aintzat 
hartzen badugu kategorizazio horren arabera ebatz daite-
keela –zer dagokion espazioaren kategoriari vs. zer dagokion 
lurraren atmosferaren kategoriari– balio handiko baliabideen 
gaineko jabetza. Kasu honetan, Kármán lerroak zera adieraz-
ten du, gutxi gorabehera: altitude jakin batean, hegazkinek, 
ez erortzeko, lurraren biratze-abiadura baino azkarrago pro-
pultsatu behar dute beren burua; bada, altitude horri deritzo 
Kármán lerroa. Ez da mugarri intuitiboa (ez da mundua sail-
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katzea bere junturen arabera, inondik ere), bai ordea erabilga-
rria, eta, gainera, ez da zeharo ausazkoa. Xedeen araberako 
kategoria gisa har liteke, zeinean xedea izango bailitzateke 
bitarteko tradizionalak erabiltzea airean barna bidaiatzeko, 
aeronautikaren bidez. Zentzuzkoa da, beraz, Nazioarteko Fe-
derazio aeronautikoak lerro hori erabiltzea astronautika eta 
aeronautika bereizteko. 

GEOn tarte mugatuak baitaude, eta herrialde erlatiboki gu-
txik baitaukate sateliteak jaurtitzeko ahalmena, herrialdeen 
arteko zatiketa areagotzeko arriskua dago. Herrialde gehie-
nek sateliteak jaurtitzeko ahalmena lortzen dutenerako, ziur 
aski ez da tokirik geratuko haientzat GEOn. Gaur egun, 400 
satelite baino ez daude orbita geoestazionarioan, hala ere, 
ItUri aplikazio gehiago iristen zaizkio, hutsik dauden tarteak 
baino.4 Herrialde gutxi batzuk baino ez dira gai izango GEOri 
etekina ateratzeko; gainerako herrialdeak, berriz, haien men-
de egongo dira komunikazioari, ikerketa zientifikoari eta ze-
latatzeari dagokionez. are gehiago, egoera horren ondorioz, 
baliteke garapen gutxiagoko herrialdeen elkarreragin-jardue-
rak mugatzea, eta satelite geoestazionarioak dituzten herrial-
deen xedatutako elkarreragin-jarduerak bakarrik gauzatu ahal 
izatea. Herrialde garatuek, zehazki, eragin handia izan deza-
kete herrialde ez hain garatuetako herritarrek satelite bidez 
jasotzen duten informazioan.  

Nolanahi ere, orbitako kokapenen gaineko lehia bizi-bizi dabil 
teknologia garatua duten herrialdeen artean ere. 2014. urtea-
ren hasieran, GSSaP programaren berri eman zuen (Espazio-
ko Kokapenaren Jabetza Geosinkronikoaren Programa) aEBk, 
zeinaren xedea baita satelite maniobragarriak sortzea, GEO 
gerriko preziatua monitorizatzeko eta babesteko.8 albistea, 
hain zuzen ere, txinak sateliteen kontra dituen misil-ahalme-
nak probatu eta zenbait hilabetera iritsi zen.9 Errusian, aldiz, 
300 milioi dolar xahutu dituzte gailu bat eraikitzeko, zeinak 
«espazioko erratza»renak egingo bailituzke, sateliteak orbita 
geoestazionariotik kanporatuz. aEBk antzeko programa bat 
dauka, Fenix izenekoa, DaRPa agentziaren baitan (Defentsa 
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Ikerketa aurreratuko Proiektuen agentzia); egitasmo horren 
bidez, robot-gailu bat garatu nahi dute, sateliteak mantentzen 
laguntzeko eta, beharbada, hondakin espazial gehiegi sortzen 
duten beste satelite batzuk desegiteko. 

Seguru asko, gihar militarra handiagotzen saiatzen ari dira he-
rrialde horiek, besterik ez; hala ere, teknologia horiek denek 
ahalmen berri bat erakusten dute, herrialdeei aukera ematen 
diena GEOko baliabideak beren komenientziara antolatzeko. 
Duela hainbat urte, sateliteak orbitan jartzeko ahalmena zuten 
herrialdeek jasotzen zituzten etekinak. Orain, ordea, badirudi 
beste garai batean sartzen ari garela, non herrialdeek beren 
tokia lortzeko duten gaitasunak –indarrak– baldintzatuko bai-
tu ea herrialde horrek erabil ote ditzakeen baliabide mugatu 
hauek ahalbidetzen dituzten elkarreragin-jarduera preziatuak.  

oharrak: Jarraian datozen oharrak ikerketa-kasu honi dagoz-
kio bakarrik.  
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can.com/article/global-conflict-could-threaten-geosta-
tionary-satellites/  

9.  Shalal-Esa, a.: «U.S. sees China launch as test of anti-sa-
tellite muscle», Reuters, 2013ko maiatza
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12.7 CaLbuG eta beRe bILaketa-

InteRfaZeaRen dIseInu beRRItua 

Egilea: Gracen Brilmyer; 2014ko abendua. 

Laburpena. CalBug proiektua, zeina Essig Entomologia Mu-
seoan kokatuta baitago –Kaliforniako Unibertsitatea, Berke-
ley–, lankidetza-egitasmo bat da: Kaliforniako bederatzi era-
kundek bultzatzen dute, milioi bat espezimen baino gehiago 
digitalizatzeko xedearekin. Digitalizazio-prozesu horretan, 
hala espezimenen nola beren txartelen irudiak bilduko dira; 
gainera, datu-base batean gordeko da espezimen-bildumari 
dagokion informazioa. CalBug proiektuak, halaber, espezime-
nen geoerreferentziak bildu nahi ditu, edo, bestela esanda, es-
pezimenen jatorrizko latitudeari zein longitudeari dagozkion 

https://www.scientificamerican.com/article/global-conflict-could-threaten-geostationary-satellites/
https://www.scientificamerican.com/article/global-conflict-could-threaten-geostationary-satellites/
https://www.scientificamerican.com/article/global-conflict-could-threaten-geostationary-satellites/
https://www.reuters.com/article/us-china-launch-idUSBRE94E07D20130515
https://www.reuters.com/article/us-china-launch-idUSBRE94E07D20130515
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koordinatuak kokatu (espezimenetako batzuk zahar-zaharrak 
dira, XVIII. mendekoak), erabilgarriagoak izan daitezen ikerke-
tarako. Proiektuan hainbat lagun dabiltza lanean: ikasle-langi-
leak, graduondoko ikasleak eta boluntarioak ere, irudiak eta 
datuak biltzen. azken urteotan, egitasmo honek «Notes from 
Nature» proiektuan parte hartu du, zeinak herritar zientzia-
lariak eta ikerketa zientifikoa lotzeko balio baitu. Essig Mu-
seoko taldeak espezimenen txartelen irudiak eskaintzen ditu, 
eta, horiei esker, herritar zientzialariek irudian irakur daitez-
keen datuak transkribatzen dituzte. txartel bakoitza 24 herri-
tar zientzialarik transkribatu ostean, Essig museoak programa 
batekin aztertzen ditu, transkribapen doiena aurkitu nahian; 
behin hori aurkituta, Essig Museoko datu-basera bidaltzen du. 
ahalegin bateratu horiei esker, 209.000 espezimenen erregis-
troak eta 400.000 irudi bildu dira, eta gero eta gehiago izan-
go dira etorkizunean. Proiektuak helmen handia du, eta eskala 
handiagotzen ari da etengabe. 

Zer antolatu nahi da? CalBug proiektuko intsektu-aleak bana-
ka digitalizatzen dira, nor bere identifikazio-zenbaki esklusi-
boarekin; bestalde, espezimenen erregistro berriak eta horiei 
buruzko datuak etengabe gehitzen zaizkio bilduma digitalari. 
Biak antolatu nahi dira: espezimenak eta horiei buruzko da-
tuak. aurrez existitzen diren espezimen-multzoak digitaliza-
tzea lehenesten da; espezimen fisiko berriak iritsi ahala txer-
tatzen dira bilduman eta datu-basean. 

Zergatik antolatu nahi da? Espezimen indibidual bati loturi-
ko datuak aldakorrak izan daitezke oso; hala ere, espezimena 
noiz eta non bildu zen baldin badakigu (datu lausoak izan-
da ere), ikerketa-material baliotsua izango da. Espezimen fi-
sikoak antolatzeko garaian, bildumaren kudeatzaileak egingo 
duen erabilerari erreparatzen zaio, hori errazteko asmoz. Es-
pezimen fisikoak mailegatu behar direnean, modu efizientean 
aurkitu, paketatu eta bidali behar dira, horregatik, antolake-
ta arretatsua ezinbestekoa da milaka espezimenen artean bat 
aurkitzeko. Halaber, bildumaren antolaketa digitalak erraztu 
egiten ditu museoko langileen eta bildumaren kudeatzailean 
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betekizunak, bildumarekin elkarreraginean jardutea ahalbide-
tzen baitu hainbat modutan, datu-basea erabiliz. Hau idazten 
ari garen momentuan, CalBug bilduma digitalaren web inter-
fazearen diseinua berritzen ari dira, eta, eraberritze horri esker, 
bilduma eskuragarri egongo da hala ikertzaileentzat nola hasi-
berrientzat; gainera, datuak beste datu-gordailu batzuekin par-
tekatzea sustatuko da. Espezimenen datuek kurazio-estandar 
digitalei men egiten diete, hori dela-eta, web interfazeak mo-
dua eskaintzen badu eremu horietan barna erraz bilatzeko eta 
nabigatzeko, audientzia zabalago bat gai izango da bilduma 
erabiltzeko: horra diseinua berritzeko motibo muntazko bat. 

Calbug bildumaren web bilaketa-interfazea, diseinua berritu ostean

12.1 Calbug bildumaren bilaketa-interfazea
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Zenbat antolatu nahi da? aurreko atalean aipatu dugun eran, 
espezimenak eta haiei buruzko informazioa hainbat maila-
tan antolatzen dira, eta antolaketa-maila bakoitza erabiltzai-
le-mota desberdin bati dagokio. CalBug proiektuko datuak 
Darwin Core (DwC) estandarraren arabera antolatzen dira, 
zeina diseinatuta baitago «espezieen gertakari geografikoei 
eta bildumetan dauden espezimenei buruzko informazioa-
ren trukea errazteko».1 Espezimenen atributu batzuek para-
metro instituzional zehatzak dauzkate, adibidez, identifika-
zio-zenbaki esklusiboak eta identifikazio taxonomikoa; beste 
batzuek, ordea, parametro lausoagoak darabiltzate (adibidez, 
espezimen bat aurkitu den kokapen zehatza): DwCren eremu 
espezifikoak erabili behar dituzte hala ere. Badira taxonomia 
instituzionalak, espezimenen bildumekin eta identifikazioare-
kin loturiko informazioa antolatzeko balio dutenak; hala ere, 
12.1 irudian ikusten den bilaketa-interfazeak ahalmena du exis-
titzen diren eremuak berrantolatzeko, kanpora begira.  

noiz eta nork antolatu nahi du? Espezimen bakoitza hain-
bat bider kategorizatzen eta antolatzen da. Identifikatuta ba-
dago, espezimena sailkapen-eskema taxonomiko baten parte 
izango da jadanik –espezien arteko harremanei dagokien hie-
rarkia–. Berme zientifiko hori orobat erabiltzen da bildumaren 
kurazio fisikoan, eta espezimenak are zehatzago sailkatzen 
dira (beren taxonaren baitan betiere), eremu geografikoaren 
arabera. Kategoria taxonomikoak lerrokatuz, hierarkia argi 
bat sortzen da, espezimen fisikoak antolatzeko eta kokatzeko; 
taxonomian izaten diren aldaketak argitaratu beharra dago; 
ondorioz, bildumaren mantentzea koherente samarra da. Es-
pezimenen digitalizazioan DwCren semantika instituzionala 
erabiltzen da, eta, horrela, errazagoa suertatzen da bilduma 
mantentzea, gobernatzea eta harekin elkarreraginean jardu-
tea, izan ere, bildumaren kudeatzaileak ahalmena izango baitu 
bilaketak hainbat alderdiren arabera egiteko, museoaren on-
dasunak hobeto ulertzeko eta espezimenak aurkitzeko, mai-
leguei dagokionez. Espezimenek zenbaki esklusiboak dituzte, 
beraz, jarraipena egin ahal zaie banan-banan; DwCri dagoz-
kion beste eremuek, berriz, arlo asko eskaintzen dituzte, bila-
keta eta berreskurapen zehatzak egiteko. 
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Gero, datu-basean sartzen direnean, espezimenak bigarren al-
diz antolatzen dira; bekadunak arduratzen dira lan horretaz, 
edo «Notes from Nature» proiektuaren bidez egiten da bes-
tela. Datuak MySQl datu-base batean gordetzen dira, zeinak 
DwC eremuak erabiltzen baititu batez ere, espezimenen da-
tuak antolatzeko taxonomia instituzional bat.  

CalBug proiektuaren web bilaketa-interfazeari dagokionez, 
datu-baseko sailkapen-hierarkiaren arabera antolatzen dira 
espezimenak. alabaina, kanpora begira erakusten diren bila-
keta-eremuek audientzia zabalago bati zerbitzu eman nahi 
diote, eta ez soilik bildumaren kudeatzaileari edo museoko 
langileei. Hortaz, bilaketa-aplikazioak hirugarren aldiz anto-
latzen ditu baliabideak, datu-basearen «irteeran» hain zuzen 
ere, erabiltzaile baten bilaketari erantzunez. Diseinua optimi-
zatu egin da, ikasle zein ikertzaileen mesedetan; horrenbes-
tez, sailkapena ez da taxonomia instituzionalen zentratzen, 
ezpada halako zeregin-taxonomia baten arabera (ikus 12.1 
irudia: CalBug bildumaren bilaketa-interfazea). Bilaketa-inter-
fazean 20 bilaketa-eremu agertzen dira, zeinek datu-baseko 
~100 eremuen artean bilatzen baitute, informazio-berreskura-
pen zehatza eskainiz hala ere. Bilaketa-eremu gutxiago era-
biliz gero, baliteke emaitzen zehaztasuna txikiagoa izatea; 
edonola ere, zenbait proba egin dira erabiltzaileekin, eta argi 
geratu da bilaketa-diseinu berriak zehaztasuna hobetzen due-
la, erabiltzaileek ez baitute zertan jakin zer DwC eremu bilatu 
behar duten zehazki. 
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Bilaketa are gehiago zabaltzeko, edozein eremutan bilatzea 
ahalbidetzen duen kutxa bat dago: horren bidez, termino bat 
bila daiteke DwCko eremu guzti-guztietan; gainera, «Izen arrun-
ta» deritzon beste eremu bat dago, hasiberrien bilaketak ahalbi-
detzeko: eremu horretan, «kakalardo» eta «tximeleta» terminoak 
sar daitezke, «koleoptero» edo «lepidoptero» terminoen ordez. 
Espezimenen propietate intrintsekoen bidez, emaitza-zerrenda 
erakusten den orrian, emaitzak modu sinplean antolatu daitezke 
(ordena alfabetikoan eta numerikoan), edo zenbait galbahe era-
biliz («Findu» deritzon aukeraren bidez). Gainera, badira emai-
tzak erakusteko modu gehigarri batzuk, hala nola bildumaren 
kokapena erakusten duen mapa bat edo espezimenen argazkiak 
dakartzan beste ikuspegi bat; horiei esker, erabiltzaileak erraza-
go topa ditzake desio dituen espezimenak, eta nahieran antola 
ditzake, bere premiekin bat egiteko. 

oharrak: 

1. http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/DarwinCore/WebHome 

Pasabide-koadro honetan, CalBug bilaketa-interfazeko eremuak 
eta horien oinarrian dauden datu-base zutabeak lotzen dira. 

12.2 irudia: pasabide-koadroa

http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/DarwinCore/WebHome
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12.8 astekaRI bat

Egilea: Ian MacFarland; 2013ko abendua. 

Laburpena. New York hiriko auzo bateko astekariak, orain, 
Queens-eko barruti osoko albisteak bildu behar ditu. Barruti 
horretan era askotako jendea bizi da –2 milioi biztanle ditu de-
nera–, beraz, astekariaren jabeek, eremu osorako edizio baka-
rra argitaratu beharrean, 14 edizio bereizi sortzea erabaki dute, 
auzo bakoitzeko bana. Edizio guztiek badituzte ezaugarri ko-
mun batzuk: entrega-epea, banaketa-egutegia eta langileak; 
ordea, edizio bakoitzak badu bere edukia berezia, xede-irakur-
leei zuzendua. 

Zer antolatu nahi da? astekariaren baliabideak –haren edukia– 
hauek dira, gehienbat: artikuluak eta argazkiak, langileek zein 
kanpoko kolaboratzaileek sortuak, astean zehar. Sarritan, egun-
kari eta astekarietan, kazetari bakoitza gai batean espezializa-
tzen da (politika, hezkuntza, «polizia eta auzitegiak», etab.); 
hala, arlo horretako aditu bilakatuko da, eta gai horri loturiko 
albisteak jarraituko ditu, eremu geografiko zabal batean. No-
lanahi ere, astekari honek, bere historian, auzoko albiste «guz-
tiz tokikoak» landu ditu batez ere, ondorioz, astekariko zazpi 
kazetariei eremu geografiko xeheago bat esleitu zaie –14 edi-
zioek lantzen dituzten auzoetako birekin bat datozenak–, eta 
eremu horren barruan, era guztietako gaiei buruzko erreporta-
jeak egin behar dituzte. Bestalde, kazetari gehienek trebetasu-
na dute barruti osoan interesa duten gaiak, hala nola udal go-
bernuari edo garraioari lotutako auziak, lantzen, eta arlo horiei 
dagozkien albisteak ere sartuko dituzte asteko edukien planifi-
kazioan. langileek albisteen zerrenda zentralizatu bat daukate, 
albiste bakoitzaren baliabide-deskribapenekin: haren izengoi-
tia (izen deskriptibo laburtu bat, zer auzori dagokion adieraz-
ten duten txartelekin), luzera, eta «artea» daukan edo ez. 

Zergatik antolatu nahi da? New Yorken, komunikabideen 
merkatua goraino beteta dago eta lehiakortasun itzela dabil; 
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astekari honetako kideek uste dute ezen auzo indibidualei es-
kaintzen dieten arreta zorrotza dela beren lehia-abantaila. are 
gehiago, astekariaren irakurle gehienak harpideak dira: posta 
bidez jasotzen dute astekaria, eta ez kioskoan erosi. Horrek 
badu ondorio aipagarri bat: harpide-sistemarik gabeko egun-
karietan, sarri, asteko albisterik lizunena jarri ohi da azalean 
–kioskora doazenak erakartzeko–; gure astekariak, ordea, joe-
ra horri kontra egiten dio, eta, oro har, bi albiste «aspergarri 
samar» eramaten ditu azalera, zeinak oso-oso garrantzitsuak 
baitira auzokoentzat: adibidez, tokiko eskolari edo gobernuari 
buruzko kontuak, delitu nabarmenak, eta auzokideei buruzko 
artikulu zein albisteak, giza interesekoak. astekarian zenbat 
eta gehiago sakondu, orduan eta eduki zabalagoa aurkituko 
du irakurleak, ez hain tokikoa; batzuetan, albisteak edizio ba-
tean baino gehiagotan agertzen dira, kokapen desberdinare-
kin eta baita goiburu desberdinarekin ere, tokikotasun-maila 
aproposa lortze aldera. 

Maila orokorragoan, noski, irakurle orok egunkari eta asteka-
rietatik espero dituen elkarreragin-jarduera ohikoak ahalbide-
tu behar ditu astekari honek. Irakurleek, normalean, ez dute 
astekaria hasi eta buka irakurtzen, hortaz, astekari honek ira-
kurketa-estilo mordo bat ahalbidetzen ditu: goiburu handiak, 
argazkiak, eta hasiera zehatz eta erakargarriak baliatzen dira, 
gainetik irakurtzea eta interesko gaiak identifikatzea ahalbi-
detuz; gainera, egunkaria hainbat ataletan zatituta dago, hala 
nola «Iritzia», «Kirolak» eta «artea eta entretenimendua», eta, 
horri esker, irakurleek zuzenean jo dezakete beren intereseko 
atalera, lehen orria pasata. 

Zenbat antolatu nahi da? tokiko astekari txiki honen atzean, 
antolaketa-maila konplexu bat dago, harrigarriki. albisteen 
hautaketari dagokionez, aproposak ote diren aztertzen da, 
antolaketa printzipio gisa; printzipio horretan uztartzen dira 
kokapenaren xehetasun-maila (auzo honetako jendeari eragi-
ten dio zuzenean?; hemen gertatu zen?), garrantzia (irakurleei 
aipagarria irudituko zaie?), eta denbora (albiste zaharra da?; 
beste norbaitek eman du honen berri jada?). Horren kontra-
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karrean, badira beste faktore batzuk, eragina dutenak orobat: 
egunkarien industriaren errealitate ekonomikoa, zeinak berekin 
baitakar albisteak ipintzeko espazio oso mugatua (muga fisi-
ko garestiak baitira hala papera nola inprentako lana), eta 14 
edizioak entrega-epea baino lehen ekoizteko behar den lan-in-
darra. Horrenbestez, astekari honetan sistema hierarkiko bat 
erabiltzen da, zeinean 14 edizioak hiru zonatan kategorizatzen 
baitira: zona bakoitzean, edukiaren bi heren berdinak izango 
dira edizio guztietan, eta beste herena, berriz, desberdina izan-
go da edizio bakoitzean (heren horretan, bereziki garrantzi-
tsuak dira lehen hiru orrialdeak). Hala, adibidez, garraioari lotu-
riko albiste bat, interes orokorrekoa, ez da 14 aldiz landu behar 
modu bereizian; aitzitik, auto istripu larri bat gertatu bada, aza-
lean agertuko da zenbait ediziotan (istripua gertatu den auzoe-
tan eta biktimen auzoetan), eta beste edizio batzuetan, ostera, 
beranduago agertuko da (edo ez da aipatuko). 

noiz antolatu nahi da? asteko albisteen zikloan, baliabide 
editorialen hautaketa, sorrera eta antolaketa aldi berean ger-
tatzen dira, hein handi batean. albisteen zerrenda eguneratu 
egiten da astean zehar, eta artikulu zein argazkiak non jarriko 
diren aldez aurretik erabakitzen da, xede-gaiaren arabera, ba-
liabidea bera sortu baino puskaz lehenago. Hala ere, xede-har-
tzaileengana iritsi baino askoz lehenago osatu behar da anto-
laketa, izan ere, azken bertsioa inprimatu, itsatsi eta irakurleei 
bidali behar baitzaio postaz; prozesu horrek, auzi logistikoen 
ondorioz, hainbat egun irauten ditu: hortaz, astekariaren di-
seinua asteartean osatzen da (ahalik eta beranduen, iragar-
kiak jasotzeko aukera maximizatzeko), asteazkenean inprima-
tu, eta ostegunean edo ostiralean banatzen da posta bidez. 

nola edo nork antolatu nahi du? Giza agenteak –editoreak, 
zehazki– dira astekariaren antolatzaile behinenak. albiste bat 
edizioan sartu eta non ipini erabakitzeari dagokionez, kazeta-
rien irizpideaz fidatzen dira, haiek ezagutzen baitute hobekien 
beren espezializazio-arloa, baina editoreak, horretaz gainera, 
aintzat hartzen du bere iritzi propioa, albistearen kalitatearen 
ebaluazioa, eta iragarkiak non ipiniko diren (albisteen koka-
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pena baino lehen erabakitzen da hori). antolaketa-sistemaren 
inplementazioa diseinatzaileek gauzatzen dute, astekarien 
edukiaren kudeaketarako softwarea erabiliz neurri batean. 

beste kontu batzuk. astekarien zikloaren zametako bat da ezin 
duzula inoiz bermatu astekariko baliabideen efektibotasuna: 
hurrengo edizioa ateratzean, aurreko albisteak zaharkituta ge-
ratuko dira, eta, gainera, ezin da jakin noiz gertatuko den gara-
pen berriren bat, zeinak albiste baten garrantzia edo egokita-
suna gutxituko baitu. are gehiago, astekariaren osaketaren eta 
banaketaren artean denbora-tarte bat dagoenez, baliteke al-
biste baten efektibotasuna iraungitzea, argitaratu aurretik ere. 

12.9 CodIs datu-basea,

dnaRI daGokIona

Egilea: Becca Stanger; 2013ko abendua. 

Laburpena. DNa Index Sistema Konbinatua, CODIS izenekoa, 
FBI agentziaren DNa datu-basea da, eta tokiko, estatuko eta 
herrialdeko mailan dihardu. 2013ko urrian, DNa Index Nazio-
nalean (NDIS) –CODISen baliokide federala–, 10.647.800 de-
litugileren profilak, 1.677.100 atxiloturen profilak eta 522.200 
profil forentse biltzen ziren. Krimenak argitzeko xedez disei-
natu zen datu-base hau: 255.400tik gora bilaketatan asmatu 
du eta lagungarria suertatu da 216.200 ikerketa baino gehia-
gotan. antolaketa-sistema honek funtsezko zeregina bete du 
krimenaren murrizketan, poliziaren baitan inoiz baino elkarre-
ragin-jarduera gehiago gauzatzea ahalbidetu baitu; hala ere, 
auzi etiko ugari azaleratzen ditu, aztertu beharrekoak. 

Zer antolatu nahi da? CODIS datu-basean, arlo penaleko ka-
suekin zerikusia duten era askotako pertsonen erregistro di-
gitalak edo «DNa profilak» gordetzen dira: delitugileak, atxi-
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loturiko pertsonak, desagertuta dauden pertsonak eta abar. 
Profil horietan, zehazki, aurrez ezarritako 13 locus-sekuentzia 
genetiko bakarretako alelo bat edo bi neurtzen dira. Neurke-
ta zehatz horiek hain dira xeheak, ezen norbanako zehatz bat 
esklusiboki identifikatzeko modua ematen baitute. 

Baliabide-deskribapen hauek sortzeko, polimerasaren kate-e-
rreakzioari dagozkien teknologiak baliatzen dira, DNa espe-
zimen-baliabide originaletik abiatuta; laborategi egiaztatuek 
gauzatzen dute lan hori, nazio osoan. Sortu ostean, baliabi-
deak berak –espezimenak– laborategitan gordetzen dira; os-
tera, baliabide-deskribapenak –profil digitalak–, CODIS datu
-basera gehitzen dira. Delitugileen identifikatzaile pertsonalak 
ez dira profiletan eransten; hala ere, profilarekin batera gor-
detzen da bidali duen agentziari, espezimenari eta langileari 
buruzko informazioa. 

Baliabide-deskribapenen bilduman zentratu ordez, FBIk bere 
kasa bil litzake baliabide originalak. alabaina, baliabide fisi-
koak maila horretan koordinatu behar balira (banatu, gorde, 
mantendu, etab.), gobernu federalak kostu gehigarri bat or-
daindu beharko luke, eta ziur aski onarpen legislatiboa jaso 
beharko luke. Horrenbestez, ulertzekoa da FBIk kostua eta 
ahalegina minimizatu nahi izatea, eta baliabide-deskribape-
netan soilik zentratzea. 

Zergatik antolatu nahi da? Garai batean, poliziak bere eremu 
geografikoko delituak argitu behar zituen, besterik ez. adibi-
dez, polizia bat hilketa bat ikertzen ari bazen Kalifornian, ez 
zuen jakingo hilketa hari loturiko beste kasu bat zegoela New 
Yorken. CODIS datu-basearen antolaketa-sistemak, ordea, po-
lizia-agentzien arteko koordinazioa hauspotzen du, delituak 
argitzeko ahaleginean. 

NDISen bakarrik, 10.647.800 delitugileren profilak daude; hor-
taz, CODIS datu-base masiboak antolaketa-sistema baten 
premia zuen, lagungarria suertatuko bazen datu-base hori ze-
rabilten polizia-agentzientzat. antolaketa-sistema hori sortu 
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eta mantendu da, arrakastaz, eta, horri esker, elkarreragin-jar-
duera berriak eskaini zaizkie era askotako gobernu-funtziona-
rioei. Polizia-agentziez gainera, CODISen antolaketa-sistema-
ra jo dezakete auzitegiek, defentsa-abokatuen bulegoek eta 
biztanleria-estatistikak egiten dituzten agentziek: horrela, era 
askotako funtzioak egiteko aukera dute, besteak beste, baliz-
ko susmagarriak aurkitzea krimenen ikerketetan, desagertuta 
dauden pertsonak identifikatzea, biztanleriari buruzko esta-
tistikak egitea eta zigortutako delitugileak absolbitzea. 

Zenbat antolatu nahi da? lehenago esan dugun eran, locus 
genetikoen 13 sekuentzia espezifikoen neurketak xehetasun
-maila handiko deskribapenak sortzen ditu, eta, horrela, DNa 
profilek modu esklusiboan identifikatzen dute datu-baseko 
gizabanako bakoitza. Hori esanda, DNa profilak ez dira, bes-
terik gabe, datu-base masibo batean pilatzen. 

Ostera, datu-baseak mantentzen dira hala estatuen mailan 
nola maila federalean. Profil berri bat sortzen denean, esta-
tuko datu-base txikiagoan ote dagoen egiaztatuko da, baina 
baita datu-base nazional handiagoan ere. Gainera, datu-ba-
seak zenbait indexetan banatzen dira, DNaren jatorriaren ara-
bera: delitugileen indexa, atxilotuen indexa, index forentsea 
eta desagertu diren pertsonen indexa. 

Nolanahi ere, datu-baseak indexetan banatzeak arazo bat sor-
tzen du konpentsazioari dagokionez. CODISek ez balitu da-
tu-baseak banatuko index federalen, estatu-indexen eta jato-
rri-indexen arabera, baliteke algoritmoak kasu zailagoetan ere 
asmatzea, bilaketaren parametroak zabalduko balira. Zenbait 
eta maizago asmatu, baliteke orduan eta ikerketa gehiagori 
laguntza ematea. 

Hala ere, bilaketa-parametroak zabalduz gero, bilaketa-algo-
ritmo konplexuago baten premia egongo litzateke, eta bilake-
ta-prozesua bera luzeagoa izango litzateke. atzerapen horren 
ondorioz, kasu gutxiagotan asmatuko litzateke oro har. Be-
raz, gobernu-instituzioetan, zeinetan denbora eta baliabideak 
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mugatuak baitira, garrantzitsuagoa da, CODIS antolaketa-sis-
temaren erabiltzaileentzat, kasu gehiagotan asmatzea, datu
-base azpi-zatituekin, ezen ez kasu zehatzagotan asmatzea 
datu-base kolektibo batean. CODIS antolaketa-sistemako ka-
tegoriei esker, elkarreraginaren prozesua sinplifikatzen da. 

noiz antolatu nahi da? tokiko, estatuko zein herrialdeko la-
borategi egiaztatuek bidaltzen dituztenean sartzen dira DNa 
profilak CODIS antolaketa-sisteman. Horrenbestez, laborate-
giko teknikariek, baliabideak eta baliabide-deskribapenak ku-
deatzen dituztenek, banan-banan erabakitzen dute nola kate-
gorizatu behar litzatekeen profil bakoitza, eta zer indexetara 
gehitu behar litzatekeen. 

Hori esanda, laborategiko teknikariek estandar zorrotz batzuk 
bete behar dituzte DNa profilen kategorizazio-moduari da-
gokionez. Estandar horiek ez dira berdinak estatu guztietan, 
estatuko legediaren araberakoak dira. 

nola edo nork antolatu nahi du? laborategiek eta estatuak 
CODISekin duten harremanetik harago, FBIk mantentzen eta 
ikuskatzen du CODIS datu-basea azken buruan. Softwarea eta 
bilaketa-algoritmoak mantentzen ditu, bilaketak egiten ditu 
sisteman barna, eta kalitatea bermatzeko estandar zorrotzak 
ezartzen dizkie datu-basean diharduten laborategi guztiei. 

laborategiko teknikarien joera inpartzialen edo akatsen arris-
kua murrizteko, FBIk bere kabuz egin lezake laborategiko pro-
zesamendu- eta kategorizazio-lana. aldaketa horrek, ordea, 
erronka berriak ekarriko lituzke, esaterako, gobernuak kostu 
gehigarriak ordaindu behar lituzke aurrez aipaturiko baliabi-
deak mantentzeari eta prozesatzeari dagokionez. Gainera, 
baliabide-guzti-guztiak FBIren prozesamendu-zentro batean 
bateratu nahi balira, zorrotz-zorrotz erregistratu behar litza-
teke baliabidearen sorrera-estatua zein den, baliabide-deskri-
bapenak estatuko legediaren arabera kategorizatzen direla 
ziurtatzeko. FBIk estandar eta arau zorrotzak ezartzen ditu 
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baliabideen mantentzeari dagokionez, eta horixe da aukera 
onena akatsen eta joeren arriskuari aurre egiteko. 

beste kontu batzuk. CODIS antolaketa-sistemak auzi etiko in-
teresgarrien sail zabal bat aurkezten digu, arrazari, generoa-
ri, arlo penalari eta pribatutasunari loturik. DNa datu-baseei 
dagokionez, eztabaida bereziki bizi bat azaleratu zen honako 
kasu honen haritik: 23andMe enpresa pribatuak DNa testak 
egiten zituen, eta halako batean iragarri zuen handik aurrera 
utzi egingo ziola test genetikoak saltzeari, FDa erakundeak 
(Elikagaien eta Sendagaien aEBko administrazioa) hala eska-
tuta; horren ondorioz, inoiz baino galdera gehiago piztu ziren 
DNa datu-baseen mantentzeari eta erabilerari buruz. 

Halaber, hainbat jendek zalantzan jarri du ea CODISek zile-
gitasunez mantentzen dituen DNa profilak. aClU elkarteak 
(Eskubide Zibilen Batasun amerikarra), adibidez, zera aipatu 
du: gobernuak DNaren datu-base bat mantentzeak berekin 
ekar dezakeela datu-basearen hasierako xedeen zabaltze gra-
dual bat, herritarren pribatutasunari kalte egiteko arriskuare-
kin, eta horrek «bai mundu berri» baterantz eraman dezakeela 
herrialdea arin bai arin, zeinetan informazio genetiko pribatua 
bilduko bailitzateke, eta botere-gehiegikerietarako zien diskri-
minaziorako erabili. 

Kontuan harturik 23andMe eta gobernua bera zaintzapean 
daudela eta komunikabideak horren berri ematen ari direla, 
CODIS antolaketa-sistemaren mantentzearen zilegitasunak, 
beharbada, arreta gehiago jasoko du datozen urteetan. 
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12.10 HonoLuLuko tRenbIde aZkaRRa

Egilea: Carlo liquido; 2015eko abendua

Laburpena. Honoluluko trenbide azkarraren proiektua hirian 
barna ibiltzeko trenbide-sistema bat da, zeina eraikitze-bi-
dean baitago Honolulun, O’ahu uhartean (Hawaii). Honolulu-
ko trafiko izugarri kaskarrak bertakoei zein turistei kalte egin 
die hainbat hamarkadaz, eta beste horrenbeste denboraz, 
garraioaren auziari erantzuteko proposamenak eta konponbi-
dearen kostua nork ordainduko duen erabakitzeak eztabaida 
zalapartatsuak eta politikoak eragin ditu. 2011n hasi ziren sare 
hori eraikitzen, eta 2019an amaitzea espero dute, baina atze-
rapen ugari izan dira. 

Zer baliabide erabiltzen ari dira? O’ahu uhartean eraikitzen 
ari diren trenbide-sistema berria irlaren hego-mendebaldean 
barna ibiliko da, eta 20 milia hartuko ditu denera, Ekialdeko 
Kapoleitik hasi eta Honoluluko erdigunera, eta 21 geldialdi 
egingo ditu, toki estrategikoetan kokatuak. Proiektu honen 
helmena hainbat modutan zehaztu liteke: Zeintzuk dira muga 
kulturalak zein politikoak? Zer ondorio eragingo ditu inguru-
menean eta zer baliabideri eragingo die zuzenean? Hawaiin 
trenbide-sare bat eraikitzeak zer muga topografiko dakartza? 
Nire analisiaren helmenari dagokionez, ordea, pertsonak izan-
go dira baliabide nagusia –hots, zer gauza dituen xedetzat 
antolaketa-sistemak–. antolaketa-sistemaren oinarrian, hona-
ko printzipio hau dago: trafikoa murriztea eta bidaiaren espe-
rientzia efizienteagoa izan dadila oro har. 
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trafikoa o’ahun

O’ahuko trafikoan buxadurak izaten dira sarri, bereziki 
Honolulu hiriaren inguruan, uhartearen hegoaldean eta 
hego-ekialdean. 

(Garapen Ekonomiko eta Turismo Saila, Hawaii. 
CC-BY-2.0)

Zergatik antolatu nahi dira baliabideak? trenbide-sistema 
azkarrari dagokion antolaketa-sistemaren printzipio nagusia 
zera da: trafikoa murriztea eta bidaia efizienteagoak lortzea. 
Negozio, Garapen Ekonomiko eta turismo Sailaren arabera, 
2012 eta 2014 bitartean, trafikoa hazi egin da O’ahuko errepi-
de nagusi ia guztietan. Gainera, uharteko beste toki batzue-
tan, bereziki mendebaldean, lanpostuak eskasak dira, eta, hori 
dela-eta, Honoluluko herrigunera doan eta handik datorren 
trafikoa areagotu da, lehenengo mapan ikus daitekeen eran. 

trafikoaren joeren, higiezin-merkatu mugatuaren eta errepi-
de azpi-egitura zurrunen eraginez, trenbide-sistema lur-gai-
neko bat ezartzeko beharra sortu da, O’ahuko mendebaldea 
eta Honoluluko erdialdea lotuko dituena. antolaketa-sistema 
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berri honek trafiko-sistema orekatu nahi du, baliabideak be-
rrantolatuz, hau da, gidariak eta autobus-bidaiariak errepide-
tik kenduz eta trenbide-sisteman sartuz. O’ahun hiru autobi-
de nagusi daude: H1, H2 eta H3. H2 mendebaldetik dator, eta 
buxadurak sortzen dira H1ekin lotzen denean. Gidarien eta 
autobus-bidaiaren antolaketak nahitaez dakar trafiko-buxa-
durak sortzea puntako orduetan. trenbide-sareari esker, ziur 
aski antolaketa-geruza gehigarri bat izango du gaur egungo 
antolaketa-sistemak.  

Zer neurritan antolatu nahi dira baliabideak? 20 miliako ibil-
bidean, 21 geltoki planifikatu dira. Dentsitate handiena duten 
eremuetan jarri dira geltokiak, albait jende gehienari zerbitzu 
emateko xedearekin. 

biztanleriaren dentsitatea 

Honolulu inguruko biztanleak behealdeko eremuetan bizi dira 
batik bat. 

(Garapen Ekonomiko eta Turismo Saila, Hawaii. CC-BY-2.0)
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Eremu ilunagoek dentsitate handiko tokiak adierazten dituz-
te; eremu argiek, berriz, dentsitate baxukoak. Keahi aintzira-
tik Honolulu erdigunera doan eremuan jende mordo bat bizi 
da, eta trafikoa ere handia da bertan. Hortaz, zentzuzkoa da 
trenbide-sistemako geltoki guztien ia erdia eremu horretantxe 
egotea, nahiz eta ibilbide osoaren laurdena izan. 

Bestalde, geltokiak hautatzeko orduan, aintzat hartu ziren, oro-
bat, etxeetako diru-sarrerak. trenbide-sarea, batez ere, diru-sa-
rrera txikiak dituzten auzoetan barna doa (hirugarren mapan, 
gune laranja eta marroiek diru-sarrera baxuak adierazten di-
tuzte; berdeek, berriz, diru-sarrera altuak). Diseinu-printzipio 
horrek honako uste hau gorpuzten du: probableagoa dela diru
-sarrera gutxiago duen jendeak garraio publikora jotzea. 

etxebizitza bakoitzeko diru-sarrerak  
Honolulu inguruan

Dentsitate handiena duten eremuetan daude diru-sarrera txi-
kienak dituzten etxebizitzak. 

(Garapen Ekonomiko eta Turismo Saila, Hawaii. CC-BY-2.0) 



738 Antolaketa Sistemen bide-orria

noiz antolatu nahi dira baliabideak? Halako tamaina duen 
eraikuntza-prozesu orotan bezalaxe, antolaketa-sistema 
zehatz-mehatz planifikatu zen, eraikitzen hasi aurretik, xehe-
tasun txikietaraino: baita zutabe-kopurua, hormigoi-kopurua 
eta bagoiak egiteko inportatu beharra zen altzairu-kopurua 
kalkulatzeraino ere. Dena den, eraikuntza-lanen prozesuan, 
antzinako hilerriak aurkitu ziren, eta Hawaiiko natiboen komu-
nitateak hainbat aldaketa egiteko eskatu zuen. Geltoki-kopu-
ruari eutsi bazaio ere, ibilbidea errotik aldatu da. 

nola edo nork antolatu nahi du? Badira zenbait alderdi, gaian 
interesa dutenak, botere-gradu desberdinekin. lehen begi
-kolpean, gobernuak du azken hitza –hau da, Hawaiiko esta-
tuak–. alabaina, Hawaiiko herritarrek eragin zuzena dute go-
bernuaren erabakietan. 

Baliabide kulturalak, praktikak eta sinesmenak babestea gau-
za inportantea da Hawaiin, bai legearen bai kulturaren alde-
tik. arkeologia-enpresa pribatuak, estatuko funtzionarioak 
eta kulturaren oinordekoak elkarrekin jarduten dira, ondasun 
arkeologiko nabarmenen gaineko ondorioak murrizteko eta 
arintzeko. O’ahu Irlako Ehorzketa Kontseilua, esaterako, es-
tatu-mailako batzorde bat da, iwi puna (antzinako hezurrak) 
babesten laguntzeko sortua. Kontseilu horrek azpimarratu 
duenez, oso garrantzitsua da, trenbide-sistema ezartzeko in-
dusketak gauzatu aurretik, oinordeko lineal aitortuei baimena 
eskatzea edo gaiaz galdetzea. 

non antolatu nahi da? antolaketa-sistemaren «non» osagaia 
ez da hain garrantzitsua analisi honen helmenari dagokionez; 
nabarmenagoak dira diseinuari loturiko beste auzi batzuk. 
Nolanahi ere, proiektuaren izaera fisikoak muga handiak ezar-
tzen ditu sistemaren antolaketa-moduari dagokionez. O’ahu 
uhartean sumendiak daude; horregatik, ezin da trenbide-sa-
rerik eraiki lurraren azpian. Sumendi-tontor pikoek uhartea 
zeharkatzen dute, eta trenbide-sistema nondik joan daitekeen 
mugatzen dute. 
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12.11 antIZIteRako mekanIsmoa

Egilea: Murray Maloney; 2014ko martxoa

Laburpena. 1900. urtean, gailu mekaniko bitxi bat aurkitu zu-
ten hondoa jotako itsasontzi batean, antizitera uhartearen in-
gurumarietan (Grezia). 1970eko hamarkadara arte, ordea, ez 
zuten jakin ezen mekanismo hura antzinako ordenagailu me-
kaniko bat zela, zeinak kalkulu astronomikoak egiten baitzi-
tuen; biradera baten bidez kontrolatzen zen, eta bira baten 
ratioa zeukan eguneko, denboran aurrera edo atzera egiteko 
aukerarekin. Erabiltzaile-interfazean, egutegiaren, eguzkiaren, 
ilargiaren eta planeten posizioak erakusten ziren.1 

antiziterako mekanismoak denboran iraun du, artefaktuen bil-
duma gisa eta lorpen intelektualen eredu gisa. Uste da ar-
kimedesek eraiki zuela, Sirakusan, edo Posidoniok bestela, 
Rodasen; hondoa jotako itsasontzi batean aurkitu zuten me-
kanismoa, antizitera uharte greziarretik hurbil, 1900-1901 ur-
teen bitartean. aurkikuntzaren garrantzia, ordea, ez zen age-
riko bihurtu 1970eko hamarkadara arte: orduan, ikertzaileek 
eskaneatze-teknologia modernoak baliatu zituzten mekanis-
moa ikertzeko.2 

Zer antolatu nahi da? antizitera Mekanismoa baliabide-des-
kribapenen antolaketa bat da, zeinak eguzki-ilargi egutegi 
alexandriar klasiko bat erakusten baitzuen; horrez gainera, 
eguzkiak, ilargiak, planeta ezagunek eta izar jakin batzuek 
denboran izandako posizioen almanaka ere bazekarren. Ba-
liabide-deskribapenak engranajeen neurketen bidez adieraz-
ten ziren, eta horiei zegokien informazioa, berriz, aurreko eta 
atzeko xafletan erakusten zen, engranajeen posizioaren ara-
bera betiere. Baliabide-deskribapenek garaiko fenomeno as-
tronomiko ezagunen berri ematen zuten.3 

Mekanismoaren antolaketa honela osatuta dago: badago 
eguzkiari dagokion engranaje nagusi bat, eskuzko biradera 
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bati lotua, eta engranajeen segida bat, zeinek kontrolatzen 
baitituzte, azken buruan, egutegiari, ilargiaren posizioari eta 
faseei, eguzkiaren eta planeta ezagun guztien posizioari eta 
eklipse hurbilenari erreferentzia egiten dioten orratzak. Me-
kanismoa, bestalde, egurrezko kaxa batean gordetzen zen, 
brontzezko xaflekin, zeinak gailuaren erabilerari baitzegoz-
kion argiki; atzealdeko xafletan badira idazkun batzuk: erabil-
tzailearentzako gida bat osatzen dute, ziur aski. 

antizitera Mekanismoak ilargiaren posizioa kalkulatzen zuen 
lau engranaje-segida baliatuz, eta aintzat hartzen zituen ziklo 
hauek: saros zikloa, ziklo metonikoa, ziklo kalipikoa eta exelig-
mos zikloa. Hortaz, eguzki- eta ilargi-eklipseen data kalkula-
tzeko gai zen. 

Gaur egun, laurogeita bi pusketak osatzen dute antizitera 
mekanismoa: hondoa jotako itsasontzitik eta itsasoaren hon-
dotik berreskuratu ziren, eta horien artean, hogeita bi puske-
tak idazkun argiak dituzte. Pusketen adinari dagokionez, K. a. 
70. urtekoak direla kalkulatu dute, gutxi gorabehera, 1970eko 
hamarkadan berreskuratutako txanpon batzuekin konparatuz 
(Pergamoko eta Efesoko txanponak). 
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antizitera mekanismoa 

Antizitera Mekanismoari buruzko erakusketa, Atenaseko Arkeo-
logia Museo Nazionalean. 

(Irudia: Tilemahos Efthimiadis; CC-BY-2.0 lizentzia).

Zergatik antolatu nahi da? Ikuspegi huts-hutsean pragmatiko 
batekin, antizitera mekanismoa gailu konputazional gutxi-as-
ko eramangarri bat zen, zeina doitasunez erabil baitzitekeen 
egutegi-sistema jakin bat kalkulatzeko, eta egunen, hilabeteen 
eta urteen zikloak aurreikusteko, bai eta eklipseak, ilargiaren 
zikloak eta joko olinpikoak noiz gertatuko ziren zehazteko ere. 
tresna preziatua izango zen garaiko astronomoentzat, mate-
matikarientzat, ingeniari zibilentzat eta kartografoentzat. 

Ikuspegi filosofiko batetik, berriz, halako zerbait egin zitekee-
la frogatzeko eraiki zen, hain zuzen ere, antizitera Mekanis-
moa. aristotelesen pentsamendua gauzatu zuen. Garaiz garai, 
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zeruetako patroien asmakizun matematikoak erronka bat izan 
dira gure adimenarentzat, eta erantzun zientifikoak eman nahi 
izan dizkiegu asmakizun horiei. antizitera mekanismoak ga-
raiko pentsamendu modernoa gauzatu zuen –matematikari, 
ingeniaritzari, astronomiari eta egutegien kalkuluari zegokio-
na–, gailu mekaniko konputazional eramangarri batean.4

Zenbat antolatu nahi da? Pusketa handienetako batzuk ate-
naseko arkeologia Museo Nazionalean daude ikusgai; besteak 
gordeta daude. 

antizitera Mekanismoak, itxuraz, hogeita hamar engranaje 
inguru zituen; egitura batean gordetzen ziren, liburu handi 
bat baino bolumen gutxiago zuena. Ez zen halako miniaturi-
zatze-lanik ez zehaztasunik berriro ezagutu hurrengo milur-
tekora arte. Halako zerbait eraikitzeko, proba-ereduen, plan 
zehatzen eta berariaz sortutako tresnen premia izango zuten. 
Gaur egun hainbat ahalegin egin dira antizitera Mekanismoa 
birsortzeko, edo, behinik behin, itxuraz erakusten zuen eredua 
berreraikitzeko.5 
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engranajeak 

Engranajeen antolamendua. 

(Iturria: Wiki Commons).

noiz antolatu nahi da? Mekanismoa operatzen duen pertso-
nak eskuzko biradera bati eragiten dio, eta data bat ezartzen 
du, edo egun horretako data egiaztatzen, behaketak eginez 
eta ezarpenekin alderatuz. aurrealdean, honako hauek ager-
tzen dira: eguzki-ilargi egutegiaren esfera, esfera zodiako bat 
eta almanakari dagokion beste esfera bat, hainbat izar noiz 
jaikitzen eta etzaten diren adierazten duena. atzeko xaflan, 
ostera, ilargiaren bost zikloak erakusten dira. 
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Harrigarria iruditzen zaigu antizitera Mekanismoa eraikitze-
ko, abiatzeko eta mantentzeko behar izan zuten ingeniaritza
-datuen antolaketa; halere, beste antolaketa-sistema hau are 
txundigarriagoa da: buztinezko xaflatan bildu eta erregistratu 
ziren behaketa astronomikoak, ehunka urtez.6 (Ikus koadro 
gehigarria: Dokumentu kuneiforme bat Pergamo museoan).

antizitera Mekanismoaren pusketei dagokion antolaketa ate-
naseko arkeologia Museo Nazionaleko Brontze Bildumaren 
eskutan dago. 

nola edo nork antolatu nahi du? antzinako astronomo eta 
ingeniari kaldearrek, greziarrek eta erromatarrek; gaur egun-
go urpekariek, itsas arkeologoek, kuradoreek eta ikertzaileek. 
1978an, Jacques Cousteauk espedizio bat egin zuen itsas hon-
dora, eta, itzuleran, zenbait artefaktu historiko ekarri zituen 
berekin, zeinek, nahiz eta ez duten zerikusirik antizitera me-
kanismoarekin, testuinguru historikoari buruzko informazioa 
ematen baitute, eta lagungarriak suerta daitezke aurkikuntza-
ren data zehazteko. 

Antizitera Mekanismoa Ikertzeko Proiektuan, lankidetzan dihar-
dute hainbat ikertzaile akademikok, industrialek eta zientifikok: 
punta-puntako teknologiak erabiltzen ari dira, antizitera Meka-
nismoaren ahalmenak eta aplikazioak aztertzeko, bai eta haren 
testuinguru historikoa eta garrantzia argitzeko ere. 
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antizitera mekanismoa 

Antizitera Mekanismoaren berregin bat, Atenaseko Arkeologia 
Museo Nazionalean ikusgai. 

(Irudia: Tilemahos Efthimiadis; CC-BY-2.0 lizentzia).

beste kontu batzuk. Itsasontzi bateko kapitain eta eskifaia zo-
rigaiztokoaren ikuspegitik, antizitera Mekanismoa, ziur aski, za-
maren parte bat baino ez zen; hala ere, baliteke, zamarekin ba-
tera, bidaiari zorigaiztoko bat ere joatea itsasontzian, munduko 
lehen ordenagailua Erromara, Zesarren auzitegira, eramateko 
asmoz. Ez dakigu nola edo zergatik zegoen gailua itsasontzi 
hartan, ez eta zer patu egokitu zitzaion ere; istorio hori, nola-
nahi ere, ikertzaileek eta historialariek argitu beharrekoa da. 

oharrak: Hurrengo oharrak ikerketa-kasu honi dagozkio bakarrik. 

1.  PBS telebista-kateak Ancient Computer programa eman 
zuen 2013ko apirilaren 3an. BBC kateak, berriz, Ancient 
Moon «computer» revisited saioa eman zuen. 
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2.  antizitera Mekanismoa Ikertzeko Proiektuak zera argitara-
tu du berriki: The Inscriptions of the Antikythera Mecha-
nism, (2016). Y. Bitsakis, M.G. Edmunds, a. Jones et alia. 
almagest 7-1, 2016ko maiatza. 

3.  Zizeronek antzeko gailu bati buruz hitz egin zuen, arki-
medesek sortu omen zuena, honako lan honetan: M. Tulli 
Ciceronis de Republica Liber Primus. Iturria: Gears from the 
Greeks. The Antikythera Mechanismo: A Calendar Compu-
ter from ca. 80 B. C; Derek de Solla Price: transactions of 
the american Philophical Society New Series, 64. bolume-
na, 7. zenbakia (1974), 1-70 orrialdeak. 

4.  aristotelesek, Zeruei buruz lanean (K. a. 350), adierazten 
du simetria matematikoa eta perfekzioa existitzen direla 
esferen bidaietan; hala, zikloen eta epizikloen mugimendua 
irudikatu zuen. 

 K. a. 343. urtean, Mazedoniako akademiako burua zen aris-
toteles; bertan, alexandroren eta haren etorkizuneko jeneral 
Ptolomeo I.-aren tutorea izan zen. alexandrok, K. a. 331. ur-
tean, Babilonia konkistatu zuen, eta, horren ostean, Kaliste-
nesi agindu zion behaketa astronomiko historiko guzti-guz-
tien itzulpena antola zezala; modu horretan, hasiera eman 
zion behaketa astronomikoen bilduma handienaren trans-
ferentziari: bilduma hori zaharra zen oso, K. a. 747. urteko 
datuak ere biltzen baitzituen. Urtebeteren buruan, Kalipok 
egutegi berri bat garatu zuen: K. a. 330. urteko udako solsti-
zioa ezarri zuen mugarritzat, bai astronomoentzat bai egu-
tegien kalkuluei zegokionez. Kaliporen zikloak –76 urte ken 
egun bat– 27.759 egun irauten ditu, eta 940 ilargialdi, eta 
ziklo horixe erakusten da mekanismoaren engranajeetan. 

 Ptolomeok alexandria bihurtu zuen hiriburu, eta museo bat 
sortu zuen, bai eta liburutegi bat ere, Platonen erara. Ha-
ren oinordekoek, Kleopatraren garaira arte, papiroak gehi-
tu zituzten liburutegira. Matematikari, astronomo, ingeniari 
mekaniko, zientzialari: antzinako munduko pentsalari os-
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petsuenak alexandriako liburutegian jardun ziren ikasten. 
Guri dagokion testuinguruan, aipagarriak dira Euklides, ar-
kimedes, Eratostenes, Hiparko, aristarko eta Posidonio. 

 Julio Zesarrek, baina, egutegi hura eraldatu zuen, eta, Plinio-
ren esanetan, Kleopatraren astronomoa izan zuen laguntzai-
le zeregin horretan: Sosigenes alexandriakoa, zeinak «eguz-
kiaren joeraren arabera bereizi zituen urteak, berriz ere». 

5. 2010ean, andrew Carol-ek antizitera Mekanismoaren ere-
du bat eraiki zuen lego piezekin, erronka bati erantzunez. 
John Pavlus-ek, berriz, film labur bat idatzi eta zuzendu 
zuen gaiaren harira: Behind the Scenes: Lego Antikythera 
Mechanism. 

 Hublot enpresak –luxuzko erlojugile-enpresa suitzarra– edi-
zio berezi bat sortu zuen: Antizitera erlojua. Hublotek, bes-
talde, diru-laguntzak ematen ditu ikerketarako. Ikus «Return 
to antikythera»: Greziako Kultura eta Kirol Ministerioaren 
proiektu bat da, Woods Hole Instituzio Ozeanografikoaren 
laguntzarekin. 

 antizitera Mekanismoaren simulazio bat eskura dago, iturri 
irekiko aplikazio gisa. Github webgunean. 

 antizitera Mekanismoaren eredu solidoen zerrenda bat 
gordetzen du antizitera Mekanismoa Ikertzeko Proiektuak. 

6. Almagesto liburuan, Klaudio Ptolomeok garai baten hasiera 
markatzen du, 1 tot 1 Nabonasar izenarekin, bat etorriz eguz-
ki-eklipse batekin eta Kaldeako errege Nabonasarren igoe-
rarekin (K. a. 747. urtea); ikus Almagestoaren efemerideak. 
Nabonasarrek egutegi-erreformaren atzetik, zazpiehun ur-
tez, erregistroak, indexak, laburpenak eta ikasketak gauza-
tu ziren zorrotz-zorrotz. Ustez, Nabonasarrek abiatu zuen 
astronomiaren ikerketa zientifikoa, behaketen erregistroan 
oinarritua. antolatzearen diziplinari buruz mintzatzean, txa-
pela kendu behar genuke Nabonasarren aurrean. 
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 John M. Steele (2000). Observations and Predictions of 
Eclipse Times by Early Astronomers. Kluwer academic Pu-
blications, 43-45 orrialdeak. 

 Museo Britainiarren gordetzen dira «Babiloniako egunkari 
astronomikoak», antzinako testu kuneiformeen bilduma oso 
sistematizatu bat, zeinean aldian behingo gertakari astro-
nomikoak, ondasunen prezioak eta eguraldiaren baldintzak 
erregistratzen baitira, K. a. I. mendetik K. a. 652 urtera arte. 

 aaboe, asger: «the culture of Babylonia: Babylonian mathe-
matics, astrology, and astronomy». The Assyrian and Baby-
lonian Empires and other States of the Near East, from the 
Eighth to the Sixth Centuries B.C.E Editoreak: John Board-
man, I. E. S. Edwards, N. G. l. Hammond, E. Sollberger eta 
C. B. F. Walker. Cambridge University Press, (1991).

 Irakurgai osagarriak: Ikus 4.5 atala: Baliabideak denboran.

12.12 auto autonomoak

Egilea: Jason Danker; 2015eko abendua. 

Laburpena. autoen automatizazioa ez da atzoko kontua. 
transmisio automatikoak 1939an abiatu ziren, eta nabigazioa-
ren kontrola, berriz, 1958an jarri zen martxan, baina sistema 
horiek giza gidariei laguntza emateko balio zuten, eta ez, or-
dea, giza gidaria ordezkatzeko. Berritasuna, berriz, hauxe da: 
etorkizun hurbilean auto guztiz automatikoak izango ditugu-
la, hau da, autoek ahalmena izango dutela osoki jarduteko, 
gizaki baten gidaritzarik batere gabe. 

Beste ibilgailu batzuek –hala nola tren arina eta monorraila– 
guztiz automatikoki jarduteko ahalmena daukate 1967az ge-
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roztik; halako ibilgailuek, izan ere, abantaila handi bat dute: 
inguru itxietan jarduten dira, eta input-sorta zehatz bati eran-
tzun behar diote soilik. auto autonomoek ez dute halako pa-
gotxarik. Inguru «basatian» jarduten direnez, autoen gidari-
tza-sistemak era guztietako egoera aurreikusi ezinei erantzun 
beharrean suertatu daitezke. automatizazio-sistemak ezin 
ditu balizko egoera guzti-guztiak zerrendatu, hortaz, opera-
zio-inguruaren antolaketa etengabean oinarritu behar du.  

Horrek, argiki, erronka tekniko bat dakar berekin, baina zen-
bait auzi etiko eta legal aurkezten dizkigu orobat. auto auto-
nomoek, izan ere, sentsore bidez hautemandako inputen an-
tolaketaren arabera jarduten dute; antolaketa-sistema horiek, 
horrenbestez, hausnarketa etikoekin lotuta daude nahitaez. 
Maila oinarrizko-oinarrizkoan, «tranbiaren dileman» plantea-
tzen diren antzeko erabakiak hartzera bideratuko du antola-
keta-sistemak auto autonomoa; «tranbiaren dilema» esaten 
zaio etikaren arloan aurkeztu zen dilema ospetsu bati, zei-
nean bi aukera hauen artean bat hautatu beharra baitzegoen: 
arriskuan dauden bost pertsona salbatzea edo arriskuan ez 
zegoen pertsona errugabe bat hiltzea. Etikatik harago, auto 
autonomoek legearen arloko auziak aurkezten dizkigute hala-
ber: auto autonomo batek istripua izanez gero, zein izango da 
balizko kalteen erantzulea? 

Zer antolatu nahi da? auto autonomo batek autoari berari 
buruzko informazioa, inguruan dauden objektuei buruzko in-
formazioa eta inguruneari dagozkion baldintzak antolatuko 
ditu. autoak, era berean, honako datu hauen jarraipena egin 
behar du: autoaren beraren mugimenduak, beste objektuen 
mugimenduak eta autoak beste objektuekiko daukan posi-
zioa. Informazio hori antolatu beharra du, gainera, trafikoari 
dagokion markoaren barruan –erreiak, abiadura-mugak, bi-
de-seinaleak, trafiko-seinaleak, eguraldiaren eta trafikoaren 
egoera–, eta beste muga batzuk aintzat hartuz. auto auto-
nomoak gero eta ohikoagoak bihurtu ahala, autoak elkarren 
artean komunikatuko dira ziur aski, eta informazio hori anto-
laketa-sisteman txertatu beharko da halaber. autoak, gaine-
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ra, giza bidaiarien inputak antolatu beharko ditu, eta, seguru 
asko, baita lehentasun batzuen arabera sailkatu ere. Inple-
mentazioa zehatz-mehatz nolakoa izango den kontuan hartu 
gabe, antolaketa-sistemak, halabeharrez, zer antolatu eta zer 
ez erabaki beharko du: ez da posible izango autoaren ingu-
ruan dabiltzan zomorro guztien jarraipena egitea, eta, seguru 
asko, ez da desiragarria ere. 

Zergatik antolatu nahi da? autoak bere ingurumariak antola-
tuko ditu, hain zuzen ere, helmuga batera segurtasunez iris-
teko xedez. Horixe da antolaketa-sistemak ahalbidetzen duen 
elkarreragin-jarduera behinena; nolanahi ere, badira beste el-
karreragin-jarduera mordoxka bat, elkarreragin-jarduera na-
gusi horri bidea ematen diotenak, eta bi kategoriatan sailka 
daitezke: aurreikuspena eta erreakzioa. auto automatikoen-
tzako sistemak garatzen ari dira hala Google nola tesla enpre-
sak. Googlen sistemari dagokionez, antolatu duen informazioa 
baliatuz, hurrena zer gertuko den aurreikusten du, probabili-
tateen arabera betiere: «aurreikusten da ezen txirrindulariak 
aurrera jarraituko duela eta oinezkoak zebra-bidea gurutza-
tuko duela». tesla enpresaren sistemak, berriz, erreakzioetara 
jotzen du areago: «alboko talken Ohartarazpenari esker, Mo-
del S autoaren segurtasun-ahalmen aktiboak hobetzen dira; 
sistema horrek Model S autotik gertuegi dauden objektuak, 
hala nola autoak, hautematen ditu, eta horien berri ematen 
dio gidariari». 

Zenbat antolatu nahi da? Inplementazioaren araberakoa izan-
go da antolaketaren neurria. Googlek, esate baterako, sen-
tsoreak –autoaren barruan daudenak– eta kale-mapa guztiz 
zehatzak erabiltzen ditu gidatze automatikoa ahalbidetzeko; 
teslaren autopilotuak, berriz, sentsoreez gainera GPS datu 
arruntak erabiltzen ditu. antolaketaren neurri zehatza ez dago 
publikoaren eskura, hala ere, Googlek jendaurrean adierazi 
duenez, «sistemaren ingeniaritzaren xede nagusia da, lehe-
nik, bide-erabiltzaile zaurgarrienak saihestea (oinezkoak eta 
txirrindulariak), ondoren, errepidean dauden beste ibilgailuak 
saihestea, eta, azkenik, mugitzen ez diren gauzak saihestea». 
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Hori kontuan hartuta, badirudi Googlen kategoriak, eta horien 
hierarkia, zaurgarritasunaren arabera ezartzen direla. 

noiz antolatu nahi da? autoko sentsoreek bildutako informa-
zioari dagokionez, objektuak auto autonomoaren inguruma-
rietara hurbildu eta handik urrundu ahala gauzatzen da anto-
laketa. Informazioa etengabe antolatzen da, autoaren ingurua 
aldatu egiten baita une oro. Sentsoreetako datuez gainera, 
auto autonomoa aurrez antolaturiko datu topografikoetan oi-
narritzen dira halaber. Googlen autoak, adibidez, mapa espe-
zializatu eta xeheetan oinarritzen dira: mapa horiek, hain justu 
ere, auto autonomoen proiektuaren parte gisa garatu dira, eta 
autoek, berez, ezin dute ibili mapa xehe-xeherik egin ez den 
errepideetan. teslaren autopilotuak, ordea, mapetan oinarritu 
arren, GPS mapa estandarrak erabiltzen ditu, eta ez dago ha-
lako mugen mende. 

nola edo nork antolatu nahi du? autoaren prozesu konputa-
zionalak arduratzen dira antolaketaz. Hori esanda, ekoizleak 
inplementatutako sistemaren mugen barruan gauzatu behar 
da antolaketa. Eremu honetan, Google eta tesla gailentzen 
dira, baina beste autogintza-enpresa tradizionalago batzuk 
hasiak dira, berebat, sistema autonomoak garatzen.  

non antolatu nahi da? Mapetako datuei dagokionez salbu, 
autoaren barruan gauzatzen da antolaketa. Hala izan behar 
du, informazioaren fluxuan etenen bat gertatuz gero ondo-
rio katastrofikoak gertatzeko arriskua baitago. Gainera, anto-
laketa guztia autoaren barruan gauzatzen bada, segurtasuna 
handiagoa izango da: bere horretan dabilen auto bati eraso 
egitea zailagoa da, sare baten mende dagoen auto bati eraso 
egitea baino. 

beste kontu batzuk. Datozen urteetan auto guztiz autono-
moak ekoizteko ahalmen teknologikoa eskuratzea gauza pro-
bablea den arren, baliteke autoek giza elkarreraginaren premia 
izatea halere, legeak direla-eta. argi ikus daiteke hori teslak 
autopilot proiektuaren harira zabaldu zuen prentsa-oharrean: 
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«Gidaria da, oraindik ere, autoaren jardunaren erantzulea, eta, 
azken beltzean, gidariari dagokio autoaren kontrola». Giza el-
karreraginaren premia eskatzen duen diseinu-printzipio ho-
rren bidez, nolabaiteko defentsa legal bat eskaintzen zaie 
auto autonomoen ekoizleei, izan ere, «gidaria»ren gain uzten 
baitira erantzukizunak eta auzi moralak oro. Horrela adierazi 
dute auzi honen funtsa Madeleine Elish-ek eta tim Hwang-ek: 
«Gizakia, sistema autonomoetan, osagai huts bat bihurtuko 
da, zeinak, berariaz edo halabeharrez, bere gain hartuko baiti-
tu sistema orokorraren akatsek eragindako zigor moralak zein 
legezkoak». 

Kontu horiek, azkenean, auzitegi-ebazpenen eta araudien ara-
bera bideratuko dira; nolanahi ere, azpimarratu behar da ezen, 
lege-aurrekarien artean, bi aukerak agertzen direla: zenbait 
kasutan, auto autonomoaren «gidaria»ri ezarri zaio zigorra; 
beste batzuetan, ordea, absolbitu egin dute. Hegazkingintza 
automatizatuarekin alderatuz gero, aurrekariek iradokitzen 
dute giza «gidari»ari egotziko zaiola autoaren operazioaren 
ondorioz sor daitezkeen erantzukizun-eskaeren ardura. Bes-
talde, badira produktuen erantzukizuna arautzen duten le-
geak ere, zeinek hainbat bitarteko eskaintzen baitizkiete kon-
tsumitzaileei, enpresa baten produktuak huts egiten duenean. 
Jende askok adierazi du marko legal hori aski dela ibilgailu 
autonomoek sor ditzaketen erantzukizun-auziak kudeatzeko. 

Gertakizun espezifikoen ondorioz sortuko diren konplexuta-
sun legaletatik harago, auto autonomoek gaitasun handia izan 
dezakete auto-istripuak murrizteko eta, oro har, errepideko se-
gurtasuna hobetzeko. teknologia autonomoaren promesa hain 
da handia –sistema erdizka autonomoei dagokienez ere–, ezen 
autobideetako trafiko Segurtasunaren administrazio Naziona-
lak honako proposamen hau egin baitu: segurtasunari loturiko 
puntuazioa eguneratzea, eta zigorrak ezartzea beren ibilgailue-
tan teknologia autonomorik ezartzen ez duten ekoizleei. 
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12.13  Ip HeLbIdeak InteRnet

GLobaLean 

Egilea: andrew McConachie; 2013ko abendua. 

Laburpena. Jende gehienak emantzat jotzen du Interneten 
funtzionamendua. Ordenagailua Internetera konektatu, IP hel-
bide bat jaso, eta gai dira beste IP helbide bat daukaten or-
denagailuekin komunikatzeko, horien planetaren beste aldean 
egon arren. Nola lortu du ordenagailuak IP helbide zuzena? 
Nola lortzen du edozein ordenagailu edo routerrek IP helbide 
zuzena? Nola lortu zuten Interneteko ordenagailuek eta rou-
terrek beren IP helbidea? Nork erabakitzen du zer ordenagailu 
eta routerrek jasotzen duten zer IP helbide? 

Zer antolatu nahi da? Sinple-sinple esanda, IPv4 helbideak 0 
eta 1 zifrez osaturiko serieak dira, 32 bitekoak. Digitalki sor-
tuak dira, ez dute errepresentazio fisiko kanonikorik. Beren 
errepresentazio digital kanonikoari dagokionez, denok eza-
gutzen dugun honezkero, eta «notazio dezimala puntuekin» 
formatuan dago: 4 zenbaki dira, 0-255 zenbakien bitartekoak, 
eta puntuen bidez bereiziak. adibidez, 169.229.216.200 dugu 
www.berkeley.edu-ren IPv4 helbidea. 

IP helbide guztiak ez dira klase baliokidetakoak: badira uni-
cast erako IPv4 helbideak, multicast erakoak, broadcast era-
koak eta IPv4 helbide esperimentalak ere; unicast helbideak 
publikoak zein pribatuak izan daitezke. Bestalde, gaur egun IP 
helbideen bi bertsio erabiltzen dira Interneten: IPv4 eta IPv6. 
Guri dagokigunez, helbide-mota jakin batean zentratuko gara: 
IPv4 helbideak, unicast erakoak eta publikoak; horiek baitira 
ez bakarrik ohikoenak, ezpada baita garrantzitsuenak ere. lau 
mota horietako helbideek osatzen dute, gutxi-asko, 1.0.0.0 
helbidetik 223.255.255.255 helbidera arte doan sorta; tartean, 
hala ere, IP helbide pribatuentzako espazioak ere badaude. 

http://www.berkeley.edu-ren


754 Antolaketa Sistemen bide-orria

Zergatik antolatu nahi da? IP helbideak dira sareko konekta-
garritasunaren eta Interneten zutarriak; ordenagailuen sareko 
gailu bakoitza identifikatzen dute, eta, halaber, haren helbide 
gisa balio dute, beste router edo gailu batzuek topatu deza-
ten eta harekin komunikatzeko aukera izan dezaten. Ezin duzu 
online ibili IP helbiderik gabe. IP helbideak errepresentatze-
ko modu ugari daude: blokeka, azpi-sareen bidez, aurrizki bat 
eta maskara bat erabiliz. Esaterako, 169.229.216.0/24 errepre-
sentazioan biltzen dira 169.229.216.1 eta 169.229.216.255 bitar-
tean dauden IP helbide guztiak. Interneteko routerrek ez dute 
aski memoriarik Interneteko IP helbide guztiez oroitzeko. Hor-
taz, azpi-saretan antolatzen da Internet, eredu hierarkiko bati 
jarraituz lausoki, eta, horrela, routerrek modua dute helmuga 
orotara iristeko bide zuzena zehazteko, helbide guzti-guztiak 
memorian gordetzeko premiarik gabe. IP helbideen antolake-
ta ez bada behar moduan egiten, Interneteko routerren me-
moria-espazioa agortuko litzateke, eta Interneteko zenbait le-
kutara iristea ezinezkoa suertatuko litzateke. 

Zenbat antolatu nahi da? Gaur egun, xehetasun-maila han-
diegia da Internet globaleko IP bideratze-taulan. Router batek 
memoria-kopuru berdina behar du 255 IP helbideko azpi-sare 
bat gordetzeko zein 65.536 IP helbideko azpi-sare bat gor-
detzeko. Beraz, gure asmo nagusia baldin bada Interneteko 
routerrek memoria gutxiago erabili behar izatea, eta, horrela, 
operazio-kostuak murriztu eta egonkortasuna areagotzea, In-
terneteko bideratze-taulan ahalik eta xehetasun-maila txikie-
na egon dadin nahi dugu. arazoa zera da: antolakunde askok 
ez dituzte ondoz ondoko IP azpi-sareak erabiltzen; horren-
bestez, ezin dira agregatu eta azpi-sare handiagotan bildu. 
Ondorioz, routerrek hainbat azpi-sare txiki gorde behar iza-
ten dituzte, azpi-sare handi gutxi batzuk gorde beharrean, eta 
horrek, uneren batean, router zaharren memoria agortzea era-
gingo du, eta baliteke irisgarritasunari loturiko auziak ere iza-
tea. Gaur egun, Interneteko bideratze-taula osoan 500.000 
bide daude ia. Sare-ingeniari gehienek uste dute arazoak sor-
tuko direla bideratze-taulan 512.000 bidetik gora daudenean, 
memoriaren mugak beti daudelako loturik biten mugekin. 
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noiz antolatu nahi da? Norbaitek gailu bat konfiguratu edo 
DHCP bat ezarri (Zerbitzarien Konfigurazio Dinamikoaren 
Protokoloa) ondoren antolatzen dira IP helbideak. antola-
kunde batek berari dagozkion doako IP helbideen kopurua 
agortzen badu, helbide-espazio gehiago eskatu beharko dio 
korrontean gorako hornitzaileari edo Interneteko Erregistro 
Erregionalari (RIR). Interneten hastapenetan, IP helbideen 
bloke handiak eman zitzaizkien antolakundeei, baina horrek 
eragin zuen blokeetako helbide asko ez erabiltzea. Orain, une 
batera iritsiak gara non ez baitago antolakundeei eman dakio-
keen helbide berririk. 

Merkatu berriak sortzen ari dira, antolakundeek IP helbideak 
saldu eta erosi ditzaten; hortaz, erabili gabeko helbide-espa-
zio asko gorde duten antolakundeek aukera daukate diru-sa-
rrera handiak lortzeko espazio horren trukean. antolakundeek 
IP helbideen espazio erabili gabea saltzen dutenean, bloke 
handi-handiak zatituko dituzte azpi-sare txikiagotan: horrek 
areagotu egin du xehetasun-maila, eta Interneteko bideratze
-taularen hazkundea azkartuko du. 

nola edo nork antolatu nahi du? Izen eta Zenbakien Eslei-
penerako Interneteko Korporazioa (ICaNN) arduratzen da, 
gaur-gaurkoz, IP helbideen esleipenaz. IP helbideen 8 bloke 
esleitzen dizkiete RIR delakoei; ondoren, erakunde erregional 
horiek arduratzen dira esleipenak banatzeaz, eskaerak egiten 
dituzte antolakundeei emanez. antolakunde horiek, ondoren, 
IP helbideak esleitu diezazkiete antolakunde txikiagoei, eta 
hala osatzen da antolakundeen hierarkia lauso bat, zeinean 
hierarkiako maila bakoitzak bere gainetik dagoen antolakun-
dearen IP helbidearen espazio bat jasotzen baitu. ICaNNek 
jadanik ez du IP helbideen 8 blokerik, RIRei esleitzeko. RIRek 
beren esleipen guztiak banatu eta gero, antolakundeek biga-
rren mailako merkatuetara jo beharko dute, IP helbide-espa-
zioa handitu nahi badute. 

beste kontu batzuk. IP helbideen mundua askoz interesga-
rriagoa bihurtuko da laster. IPv6 bertsioa aurkeztu dute, IPv4 
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bertsioaren ordezko gisa, baina ordezkatze-prozesua poliki 
doa, eta, abaila hartzen ari den arren, barraskiloaren erritmoan 
doa oraindik. antolakundeak elkarri IP helbideak erosten hasi 
ahala, espero izatekoa da xehetasun handiagoa izango duela 
Interneteko bideratze-azpiegiturak, eta haren egonkortasuna 
murriztu egingo dela ondorioz. Interneten erabiltzaile arrun-
tek aldaketa hori nabarituko duten edo ez, ekipamendu sal-
tzaileen eta ingeniarien araberakoa izango da: ea moldatzen 
diren etorkizun dauden arazoei apropos erantzuten. 

12.14 aRte GenomaRen pRoIektua

Egilea: David Eicke; 2014ko abendua. 

Zer antolatu nahi da? artsy.net webguneak anbizio handiko 
helburu bat du: Interneteko konexioa daukan edonoren eskura 
ipini nahi dute «munduko arte guztia». Erronka handi bat da, 
ez soilik eskalaren aldetik –munduan dauden artelanen kopu-
rua egundokoa da, eta etengabe hazten ari da gainera–, baizik 
eta, halaber, «artea» termino lausoa delako oso. Musika edo 
literatura sortzaileek «artistak» direla esaten dute. Baita dan-
tzariek eta bestelako antzezleek ere. Haien lanak ere hartuko 
dira aintzat? Gaur egun, bilduman arte bisuala biltzen da batik 
bat, bai eta zenbait arkitektura-lan eta diseinuzko objektu ere. 

arstyren asmoa artearen Genoma proiektuaren bidez gauza-
tuko da, hots, bilaketa- eta elkarreragin-jarduerak ahalbidetzen 
dituen antolaketa-motor baten bidez. Pandora egitasmoari 
zor zaio proiektuaren izena, baita antolatzeko prozesuaren 
beraren izena ere: «genomatzea» deitu diote. Genomatzea ez 
da gauza guztiz automatikoa oraindik, eta garestia da, beraz, 
artsyk tentu handiz hautatzen du zer arte «genomatu» behar 
den. lehentasun nagusia: artsyk hitzarmena egindako gale-
rietako artelanak biltzea. Galeriek dirua ordaintzen dute beren 
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lanak webgunean antolatu daitezen, bilatzeko moduan. lan 
horiek, beraz, azkar genomatu behar dira, enpresak martxan 
jarrai dezan. artsyren motorrak, bestalde, hitzarmenik ez du-
ten museoetako eta bestelako instituzioetako lanak ere har-
tzen ditu, baina instituzio horietako ugarik irudi-eskubideei 
buruzko arauak dauzkate, eta ezin dira bertako artelan guz-
tiak argitaratu. Beste kasu batzuetan, artelanen irudiak hain 
dira eskasak non ezin baitira webean erakutsi. 

Zergatik antolatu nahi da? Zergatik antolatu artea? Erantzu-
nik sinpleena, hauxe: hezteko. Hori esanda, aspaldikoa da ar-
tea antolatzeko joera: mugimendu eta joeretan antolatu izan 
da beti. Getty Fundazioak, are, arte-hiztegi egiaztatu bat sortu 
zuen duela zenbait hamarkada, artelanak Deskribatzeko Ka-
tegoriak izenekoa. lehen begi-kolpean, badirudi artsy gurpila 
berriro asmatu nahian dabilela. Nolanahi ere, webgune horrek 
antolaketa-sistema guztiz berezi bat darabil, zeinak ahalbide-
tzen baitu artelanen bildumarekiko elkarreraginean jardutea 
era berezi batzuetan. 

Baliabideak antolatzeko bi egitura uztartzen dira artsyn: egi-
tura hierarkikoa eta grafiko-egitura. 1.000 ezaugarritik gora 
erabiltzen dituzte («geneak» deiturikoak), baliabideak nola-
koak diren deskribatzeko. Ezaugarriak era askotakoak dira: 
arte-mugimenduei lotuak, ezaugarri formalak, teknikak, gaiak, 
etab. Nolanahi ere, artelanen arteko harremanei erreparatzen 
zaio batez ere. adibidez, artsyren geneetako bat «kontak-
tu bisuala» da: bada, gene horren ondorioz, pasa den hileko 
argazki bat –zeinean subjektuak zuzenean begiratzen baitu 
kamerara– eta duela ehunka urteko olio-margo bat –zeinean 
subjektuaren begiak margolariari so baitaude– oso hurbil 
egongo dira elkarren artean, klik batera bakarrik. Ez dago bes-
te antolaketa-sistemarik, halako bi lan hain desberdin halako 
erraztasunez lotzeko aukerarik ematen duenik. 

lanen arteko lotura aske horien bitartez, jakintza bilatze-
ko modu jakin bat ahalbidetzen da, «masustak biltzearekin» 
konparatu izan dena: eredu horretan, zerbaiten bila dabile-
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nak ez du zertan jakin zeren bila dabilen zehazki. Erabiltzaile 
batek, beharbada, bilaketari ekingo dio, pentsamendu lauso 
batetik abiatuta: adibidez, gustuko duela hanka luzeko erri-
nozeroen eskultura, Salvador Dali-rena. Baliteke zehazki zer 
atsegin duen ez jakitea, baina Daliren beste lanak ikusiko ditu 
webgunean. agian, atsegin duen margolan bat aurkituko du 
«Daliren beste lan batzuk» sekzioan, eta klik egingo du ber-
tan. Ondoren, margolanaren ezaugarrien zerrenda bat ager-
tuko zaio interfazean, eta horietako edozeinetan egin dezake 
klik, nahieran. Baliteke «Surrealismoa» ezaugarrian klik egi-
tea, eta mugimendu horri dagozkion beste lan batzuk aurki-
tzea. Baliteke «itsas ikuspegiak» ezaugarrian klik egitea, eta 
ozeanoaren bestelako irudiak topatzea. Erabiltzailea aske da 
artea nahieran esploratzeko eta deskubritzeko; aske da zer 
gustatzen zaion, eta zergatik gustatzen zaion, deskubritzeko. 
artsyren Genoma Proiektuaren zuzendariak dioenez, gauza 
batetik bestera «saltoka» ibiltzen den irakasle bat antzeratze-
ko asmoz irudikatu zen sistema. 

Zenbat antolatu nahi da? Goian esan dugun moduan, artsyk 
1.000 ezaugarritik gora erabiltzen ditu gaur egun («geneak»), 
baliabideak deskribatzeko. Ezaugarri horiek ia edozer gauzari 
buruzkoak izan daitezke: artelanaren forma, gaia, eta baita ar-
telana egiteko baliatu den teknika ere. adituak arduratzen dira 
artelanei geneak esleitzeaz; ondoren, gene horiei 0-100 pun-
tu bitarte ematen dizkiete, ezaugarri horiek artelan horretan 
duen garrantziaren arabera. Geneez gainera, artelanari buruz-
ko beste deskribapen batzuk azaltzen dira: tamaina fisikoa 
(zenbat espazio hartzen duen), saldua izan den edo ez, zer 
galeriatan dagoen, prezioa (salgai badago), sorrera-data eta, 
jakina, nork sortu zuen. Halako deskribapen-sorta aberatsari 
esker, artsyk aPI publiko bat sortu zuen, garatzaileek egoki 
iritzi bezala erabil zezaten informazio hori guztia. 

noiz antolatu nahi da? artsyko baliabideen deskribapena 
etengabeko prozesu bat da. Bilduta daukaten arte-bilduma 
askoz handiagoa da erakusgai daukaten arte-bilduma baino. 
artelan gehienak genomatzeko zain daude: baimenak edo 
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irudi-eskubideen agiriak behar direlako horretarako. Beste 
faktore bat, baliabideak antolatzeko uneari dagokiona: gale-
riekin hitzarmenak sinatzea. Hitzarmena egindako galerietako 
artelanek lehentasuna dutenez, artsyko adituek lan horiek ge-
nomatzen dituzte, iritsi bezain pronto. 

adituek gene berriak esleitzen eta pentsatzen dituzten arren, 
baliabideak etorri ahala, orobat oinarritzen dira hainbat men-
dez artearen historiaren arloan egin den lan akademikoan. 
adibidez, artsyeko adituek ez dute «Dadaismoa» antolaketa
-kontzeptua asmatu. Hortaz, hein batean, lan hauetako zen-
bait aspaldi-aspaldi antolatu ziren. 

nola edo nork antolatu nahi du? artsyren barruan, arte his-
torialaren eta adituen multzo bat dago: artsyk biltzen dituen 
(eta bilduko dituen) baliabideak deskribatzen dihardute. Zen-
bait esperimentu egin dituzte irudiak errekonozitzeko softwa-
rearekin, baina deskribapenak ez ziren antolaketak ahalbidetu 
nahi dituen elkarreragin-motak ahalbidetzeko bezain abera-
tsak. adituengana jotzeak, ordea, baditu desabantaila batzuk, 
agerikoak. Eskala handitzen bada, ez da konponbide egokia, 
eta gogora dakar Yahook hasiera batean baliatu zuen estrate-
gia, zeinetan liburuzainak jardun baitziren web edukiak des-
kribatzen. Gainera, gizakiek egindako deskribapenetan joera 
partzialak izaten dira beti. 

beste kontu batzuk. Halako anbizio handia izanik, alegia, an-
tolaketa-sistema egiaztatu bat bihurtu nahi badute artearen 
espazioan, baliteke artsyk oztopo bat izatea bide horretan: 
izan ere, irabazi-asmoak dituen egitasmo bat da. Interes eko-
nomikoen mesedetan joera partzial gehiegi ez izatea lortzen 
badute ere, jendeak irudipen hau izango du halere: artsykoak 
artea sailkatzen ari direla ez horrenbeste hezkuntza hauspo-
tzeko, ezpada dirua egiteko. 
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12.15 dokumentaL bat eGItea 

Egilea: Suhaib Syed; 2013ko abendua. 

Laburpena. lan-talde txiki bateko kidea nintzen, eta doku-
mental bat egiteko xedea genuen, Indiako goi-mailako hez-
kuntza-sistemaren arazoak argitara ekarri nahian. luze eta 
zabal bidaiatu ginen herrialdean barna, zer pentsatua ema-
ten zuten lekukotasunak bilduz, elkarrizketa argigarriak egi-
nez eta egia harrigarriak aurkituz. lan-taldea erlatiboki txikia 
zenez eta egutegia, berriz, zorrotza, grabaketa gordinak for-
matu generiko batekin gorde genituen (MVI_123 etab.). Neu 
nintzen filmaren zuzendaria, horrenbestez, editoreari lagundu 
behar nion fitxategiak izendatzen eta berrantolatzean, hona-
ko helburu hauekin: gure bizitzak erraztea, bideo haiek guz-
tiak lortzeko egindako ahalegin eskergari merezi zuena ema-
tea, eta bideoak modu eraginkor batean baliatzea. 

Zer antolatu nahi da? antolatu beharreko baliabide nagu-
siak zera ziren: grabaketa-aldian sortutako bideoak (digitalak, 
DSlR kamerekin grabatuak). testuinguru horretan, baliabide 
pasibo gisa sailkatu zitezkeen, ez baitzuten egiazko ahalme-
nik balio egokirik sortzeko beren kasa; hortaz, haien gainean 
ekin behar zen, edo haiekin elkarreraginean jardun, efekturik 
lortu nahi bagenuen. arazo garrantzitsuena, nolanahi ere, ba-
liabide-deskribapen erabilgarriak formulatzea zen, honako 
baliabide-propietateak oinarritzat hartuz betiere: 

PROPIETATE INTRINTSEkO ESTATIkOAk

Sorrera-data eta -ordua, kliparen iraupena, zer kanpo-argiz-
tapen mota erabili zen, zer kamera erabili zen, zer leiar erabili 
zen, esposizioa, ISO, zurien balantzea, zenbat fotograma se-
gundoko, konpresio-mota. 

PROPIETATE ESTRINTSEkO ESTATIkOAk 

Hartualdien sekuentzia-zenbakia (irudi-elementu bakoitzari 
esleitu zitzaion, irudi-eskema garatzeko prozesuan), hartual-
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dien mugimendu-mota (dolly, jarraipenean zentratua, zooma, 
makroa etab.). 

Fase zehatz horretan, propietate dinamiko intrintsekoek zein 
estrintsekoek ez zeukaten garrantzia handirik baliabideen 
deskribapenaren zegokionez. 

lan mordo bat egin genuen irudi-eskema zehazteko, eta 
xehetasun-maila egokia zein zen identifikatu genuen, hartual-
di-sekuentzia bakoitza modu bereizian hartzeko helburuare-
kin; hala, hartualdiaren sekuentzia-zenbakia baliabide-deskri-
bapenaren zati garrantzitsu gisa baliatu genuen. Horri esker, 
gure deskribapenak motzak eta esanguratsuak ziren. 

Gainera, ohartu ginen bideoekin batera hartutako audio-kli-
pak ere antolatu behar genituela, baina audio-fitxategiek lo-
tura estua zutenez bakoitzari zegokion bideo-fitxategiarekin, 
bideoen izen berdina jarri genien, luzapena aldatuz, hori bai. 
audio-fitxategien propietate intrintseko estatikoak identifika-
tzeko (hala nola biten ratioa eta konpresio-mota) edizio-soft-
warea baliatu genuen. 

Zergatik antolatu nahi da? Baliabideak aurkitu, identifikatu 
eta hautatu nahi genituen, narrazio indartsu bat harilkatzeko 
eta, modu horretan, egia modu eraginkor batean helarazteko; 
horixe zen, funtsean, baliabide digitalak antolatzeko arrazoia. 

Hortaz, elkarreragin-jarduerak baliabide primarioekin gauza-
tzen ziren zuzenean. 

Gure antolaketa-sistemak honako elkarreragin-jarduera hauek 
ahalbidetu behar zituen: 

- Irudi-eskemako atal jakin bati zegozkion klipak aurkitzea. 

- Filmean sartu beharreko klipen sorta onena aurkitzea, kon-
tuan hartuz istorioaren egokitasuna, progresioa, jarraikorta-
suna eta beste zenbait faktore, elkarri lotuak. 
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- Klipa manipulatzea (hala nola kolorea zuzentzea, zurien balan-
tzea egitea eta egonkortzea), efektu estetikoak lortu nahian. 

- Klip bati dagokion bideoa eta audioa bateratzea. 

- Soinu-banka egokia hautatzea, klipetan erakusten diren emo-
zioak eta narrazioaren progresioa kontuan hartuz. 

- azpidatziak gehitzea, baldin eta hizlaria atzerriko hizkuntza 
batean ari bada edo nekez ulertzen bazaio. 

Zenbat antolatu nahi da? Gure antolaketa-sistemaren helme-
na eta neurria erlatiboki mugatua zenez eta baliabide guzti
-guztiak eskura genituenez, erabaki ausart batzuk egiteko gai 
izan ginen, arazo mordo bat eragin gabe. Baliabideen deskri-
bapenari dagokionez, hiztegi kontrolatu eta bertikal bat sortu 
genuen: horretarako, baliabide-propietate jakin batzuk hauta-
tu genituen, nahita. Gure helburu nagusia, deskribapenak aha-
lik laburrenak izatea, eta, aldi berean, informazio baliotsuena 
adieraztea, baliabideekin elkarreraginean jarduten lagun gin-
tzan (hots, bideo-klipekin elkarreraginean jarduten). 

Erraza zatekeen data- eta ordu-zigiluetan oinarrituriko identi-
fikazio bat ezartzea; hala, bildumako baliabide guztiek (kame-
ra bati dagozkion klip guztiek) identifikatzaile esklusibo bat 
izango lukete, baina konturatu ginen gure kamerek automa-
tikoki eransten ziotela informazio hori fitxategiei, xehetasun 
teknikoekin batera (zenbat fotograma segundoko, irekidura, 
obturadorearen abiadura eta zurien balantzea), eta gure sis-
tema operatiboak eta edizio-softwareak aise identifikatu, era-
kutsi eta bilaketak egin zitzakeela horren baitan; horregatik, 
xehetasun horiek ez erabiltzea erabaki genuen. 

Halaber, argiztapenaren baldintzei zegozkien propietate ga-
rrantzitsu batzuk ez kontuan hartzea erabaki genuen, ez eta 
kokapenari zegozkionak ere, zeren, klip gehienen hasieran 
klaketa agertzen baitzen, informazio horrekin guztiarekin, eta 
gure edizio-softwareak bideo-fitxategi guztien miniaturak 
erakusten zizkigun, bideoaren lehen eszena erabiliz. 
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Hala, horiek guztiak orekatu genituen hiztegi kontrolatu bat 
osatzeko, zeinean, lehenik eta behin, hartualdiaren sekuentzia
-zenbakia agertzen baitzen; jarraian, hartualdiaren zenbakia 
eta, azkenik, kameraren identifikazioa (adibidez, a kamera, B 
kamera). Halako zerbait: 2a_1_B kamera. 

alabaina, jakitun ginen ezen erabaki horiek denak gure ope-
razio-sistemari eta edizio-softwareari zegozkiola modu espe-
zifikoan; hortaz, ez zuten ematen inter-operazioan aritzeko 
aukerarik. 

noiz antolatu nahi da? Gure kasuan, baliabideak eskuratu be-
zain laster antolatu nahi genituen, baina huts egin genuen, 
eta, azkenean, beste antolaketa-sistema bat gauzatu genuen, 
baliabide guztiak eskuratu eta gero. Egoera hori gure mese-
detan erabili genuen, deskribapen-sistema espezifikoago bat 
sortuz. 

nola edo nork antolatu nahi du? Onenean, argazki-zuzenda-
riaren lehen laguntzailearen zeregina litzateke, edo bigarren 
edo hirugarren laguntzailearena (aurrekontuaren arabera), fi-
txategien izen guztiak behar moduan gorde direla eta txartel 
guztien segurtasun-kopiak egin direla ziurtatzea. Baina, gure 
mugen ondorioz, gu geu (zuzendaria eta argazki-zuzendaria) 
arduratu ginen metraje gordina antolatzeaz. 

beste kontu batzuk. Badago kontu garrantzitsu bat, bazte-
rrean utzi duguna azalpen honetan: dokumentalean agertzen 
ziren pertsona batzuek beren identitatea ezkutatzeko pre-
mia zuten; horretarako, haien aurpegia distortsionatu behar 
genuen, edo ahotsa modulatu. Ezin genuen elkarreragin-jar-
duera bat gauzatu, zeinak identifikatzen baitzuen zer klipetan 
ageri zen beren identitatea ezkutatu nahi zuen jendea; hala 
ere, erraza zen efektu bereziak sekuentzia oso batean gainean 
ipintzea, klip guztiak elkartu ostean.
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12.16 mumbaIko dabbawaLa-k

Zakote-ontZIen sIstema IndIaRRa

Egilea: Pratibha Rathore; 2014ko abendua. 

Laburpena. Mumbaiko dabbawala zerbitzuak txundidura eragi-
ten du munduan barna, eta liluratuta nauka neu ere: Mumbain 
aritu nintzen lanean bi urtez, eta dabbawala deritzen langileek 
janari-zakotea («dabba» esaten zaio) ekartzen zidaten etxetik 
bulegora (44 miliako distantzia zegoen bien artean). teknolo-
giarik ez baliabide digitalik erabili gabe, antolaketa-sistema ho-
nek etxean egindako bazkarien banaketa kudeatu du denbora 
luzez –mende bat baino gehiago–, eta janaria helarazi die In-
diako milaka bulego-langileri, hilabetean 3-7 dolar bitarte or-
daintzearen truke. Dabbawala deritzen langileen komunitatea 
gai izan da bere bezeroentzat balioa sortzeko, bere jardunaren 
printzipioak optimizatuz eta estandarizatuz, eta antolaketa-sis-
tema zentzuzkoa eta gizakietan oinarritua sortuz. 

Zer antolatu nahi da? Dabbawala sistemak antolatu behar di-
tuen baliabide primarioak dabbak dira, hau da, bezeroaren bu-
legora banatu beharreko zakoteak; horiek antolatzeko, kolore
-kode bat erabiltzen da, sinplea baina eraginkorra. Ondoren, 
lan-indarra ere antolatu behar da: 5.000-6.000 langile bitarte 
jarduten dira lanbide horretan, dabbawala esaten zaienak; ho-
riek ere antolatu behar dira, bai eta egunero eta hutsik gabe 
dabbak toki egokian eta dagokion orduan banatzea ahalbi-
detzen duen hornikuntza-katea eta operazio logistikoak ere. 
Dabbawala langileen komunitateak –Mumbaiko Zakote-On-
tzien Banatzaileen Elkartea (MtBSa)–, antolaketa-egitura lau 
bat baliatzen du; hots, egunez egun ondo jarduteko motiba-
zioa norberaren grinari eta erantzukizunari dagokio. 

Zergatik antolatu nahi da? Jendeak dabbawala zerbitzua era-
biltzen du, nagusiki, jatordu on bat egin nahi duelako, etxean 
prestatua: familiarekin konektatzeko modu bat da, lanean 
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egon arren. Dabbawala sistemak ahalbidetzen dituen elkarre-
ragin-jarduerek bi abantaila aipagarri eskaintzen dizkiote be-
zeroari: modu osasuntsuan jan dezake, gastuak kontrolatuz, 
eta denborari dagozkion mugak orekatu ditzake. Bulegoko 
langile gehienak goizeko zazpietan ateratzen dira etxetik, al-
dirietatik Mumbaira iristeko: hegoaldera jotzen dute, Mumbai-
ko gune komertzial nagusira, eta arratsaldeko zazpiak arte ez 
dira itzultzen normalean. trenbide-sarea, puntako orduetan, 
goraino beteta egoten da; jendeak treneko barrei heldu behar 
die esku batekin, orekari eusteko, beraz, une horretan zakote 
bat eramatea ez da oso egingarria. Bidaiari gehienek ez dute 
dirurik egunero kanpoan jateko, eta errepide-bazterrean jatea 
txarra da osasunarentzat zein higieneari dagokionez. Gaine-
ra, langileek elikadura-ohitura askotarikoak dituztenez, bule-
goetako kantinei zaila suertatzen zaie eskaria kudeatzea. Zo-
rionez, dabbawala sistemak arazo hauek guztiak konpontzen 
ditu, eta bezeroak asebeteta geratzen dira % 100ean, izan ere, 
langile bakoitzak bere etxean prestatutako janaria jasotzen 
baitu bulegoan. 

Zenbat antolatu nahi da? Mumbaiko zakote-ontzien sistema 
enpresa arrakastatsua da, eta sozialki jasangarria. Egunean 
300.000 dabba banatzen dira bulegoetara, eta atzera etxe-
ra itzuli; hortaz, egunean 600.000 elkarreragin-jarduera gau-
zatzen dira. Elkarreragin-jardueren kopurua oso handia izan 
arren, pertsona bakoitzak elkarreragin-jardueren azpi-sail txi-
kiago bat kudeatzen du aldi bakoitzean. Sistemaren helmena 
eta operazioen eskala iraunkor samarra da, nahiz eta dabba 
gutxi batzuk gehitzen edo kentzen diren hilabete bakoitzean. 
Interesgarriena, ordea, zera da: ordenagailurik, teknologia 
mugikorrik eta prozesu automatizaturik erabili ez arren, bi hi-
labetean behin bakarrik galtzen da dabba bat, hau da, akats 
bat baino gutxiago gertatzen da 6 milioi banaketaren artean. 
Horra hor eraginkortasuna! Zenbait antolaketa-printzipio 
arrakastaz inplementatzen dituelako lortzen du sistemak ha-
lako sendotasuna. Hasteko, zakote guztiek neurri eta forma 
estandar bat dute. Bigarrenik, dabba ontzien kolore-kodeak 
jendearen ikusmen-gaitasuna baliatzen du, gizakietan oinarri-
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turiko diseinu-ikuspegi bati jarraituz. Hirugarrenik, dabba-on-
tzien banaketa-sekuentzia –jatorritik helmugara eta helmuga-
tik jatorrira– errepikagarria, aurreikusgarria, sistematikoa eta 
iteratiboa da berez; ondorioz, jarraipena eta monitorizazioa 
ahalbidetzen du. azkenik, komunitatearen baitako gobernan-
tza lortzeko, etika, balioak eta printzipioak sustatzen dira lan-
gileen artean, eta langileak dira erantzule une oro. 

noiz antolatu nahi da? Dabbawala langileen arteko elkarre-
ragin-jarduerak, dabbak banatzeko helburua dutenak, «hub 
and spoke» deritzon ereduaren arabera antolatzen dira. Dab-
ba bakoitza, sukaldetik bulegora iristeko bidean, hainbat ba-
natzailek kudeatzen dute –hirutik hamabira bitarte–. Dabba-
wala langilearen lanegun tipikoa goizeko 9:30etan hasten da; 
ondoren, behargina ordubete inguruz jarduten da berari da-
gokion eremuko etxeetan dabbak jasotzen: 25-30 bitarte bil-
tzen ditu. Banatzailea etxe bakoitzera iristerako, janariak prest 
egon behar du. Behin janaria bilduta, tren-geltokira joaten da 
eta bere eremuko beste dabbawala batzuekin elkartzen da. 
Ondoren, dabbak antolatzen dituzte, geltokien ordenaren ara-
bera, eta geltoki bakoitzeko dabbawala arduradunari bana-
tzen dizkiete zakoteak. abiapuntu-geltoki guztietan, dabbak 
banatzen dira, beren helmugarantz. Prozesu berdina errepika-
tzen da itzuleran ere, dabba hutsak bueltatzeko. 
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nola edo nork antolatu nahi du? Banaketen kudeaketa-sis-
tema arrakastatsu honen gakoa zera da: dabbak kolore-ko-
de baten bidez antolatzea. Dabbawala langileek diseinuari 
dagozkion neurri sinpleak erabiltzen dituzte, hala nola kolore 
desberdinak, zenbakiak, marrak, puntuak, letrak eta sinbolo 
arruntak, hainbat parametro adierazteko: jatorria, zer bide-
tatik joan, xede-geltokia, arduraduna, kalea, eraikina, solai-
rua etab. Dabbawala gehienak analfabetoak dira; horregatik, 
markaketa-sistemaren sintaxia ulertzeko eta inplementatzeko 
erraza dela ziurtatzen da. Dabba ontzietako markak inple-
mentatzeko eta deskribatzeko erabiltzen den hiztegia proze-
su estandar eta auto-deskriptibo baten bidez sortzen da; hala, 
anbiguotasuna eta aldakortasuna ezabatzen dira, eta antola-
keta-sistema efektiboagoa bilakatzen da. Zenbakiak eta letrak 
bakarrik erabiltzen direnez, baliabide primarioen (dabbak) 
deskribapenari dagokion sintaxia ez da tokiko hizkuntzaren 

12.3 marrazkia: dabbawalla banaketa-prozesua

Dabbawala banaketa-prozesuaren eredu bat. 

15:30-16:40

Dabba zakoteak 
bildu jatorrizko 
etxebizitzeatatik 
eta tren-geltokira 
eraman

Garraioa, tokiko 
trenaren bitartez

Xede-geltokian 
jaso eta antolatu

Dagokien 
bezeroei
banatzea

Dabba hutsak 
biltzea 

Xede-geltokian 
antolatzea

Dabbak itzultzea 
jatorrizko 

 etxebizitzara

9:30-10:30

12:30-13:00

10:34-11:20

13:15-14:30

11:20-12:30

14:48-15:30

dabbawaLa LanGILeen bIdaIa
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mendekoa, eta nahita egiten dute hori, izan ere, modu ho-
rretan, denek ikasi, ulertu eta prozesatu baitezakete sintaxia, 
nahasterik gabe, joera partzialik gabe eta gehiegizko informa-
ziorik gabe. 

Prozesuaren urrats bakoitzean, kodearen zati bat bakarrik ira-
kurri behar da: seinale baten funtzioa betetzen du horrek, eta 
dabba egokiak oso azkar hartzeko modua eskaintzen du. Ha-
laber, metodo bereziki efizientea da dabba ontzien jarraipe-
na egiteko, izan ere, dabbawala batek, dabba bat ikusi bezain 
pronto, zer norabidetan bidali behar duen jakingo du. Dabba 
bat galtzen bada, edo nonbait ahaztu, edozein dabbawala izan-
go da gai berriz bide onean jartzeko. Ez da beharrezkoa kolore

12.4 irudia: dabba bide-kodeak

Dabba bat identifikatzeko eta bideratzeko erabiltzen den  
kode-sistemaren azalpena. 

Bezeroaren 
GeltokIaren 
koDea

Bezeroaren  
estazioan jasoko 
duen taldearen 
kodea

helmuGako 
estazIoaren 
koDea

Xedean jasoko 
duen taldearen 
kodea

Xede-helbidearen 
kodea

helmuga
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-kodeen egitura hor goian deskribatu duguna baino xeheagoa 
izan dadin, dabbawala langileek buruz ezagutzen baitituzte bil-
keta-eremuak. Gainera, antolaketa-sistemari baliabide berri bat 
gehitu nahi bazaio, prozesu zuzen eta egituratu bat dago horre-
tarako. Baliabide berri bat –hots, bezero berri bat– sartzen bal-
din bada antolaketa-sisteman, dabbawala langileak bidaia osoa 
egingo du, xede-helbidea egiaztatzeko, eta komunitateko bes-
te kide batzuekin hitz egingo du, ea nork daukan tokirik beste 
dabba bat garraiatzeko. Banaketaren sekuentzia ezarri ostean, 
eta trukerako geldialdi guztiak zehaztu direnean, dabbaren hel-
bidea markatzen da eta sistemaren parte bilakatzen da. 

beste kontu batzuk. Interesgarria izango litzateke zera jakitea: 
ea banaketa-eredu hau erabil litekeen beste hiri batzuetan, izan 
ere, hiri handietan beti baitaude lanera joateko bidaia luzeak 
egin behar dituztenak eta etxean egindako janariaren premia 
dutenak. Nire iritziz, jarduna estandarizatzen bada eta joera 
kulturalak zein tokikoak ulertzen badira, beste hiri batzuek mo-
dua izan dezakete eredu hau inplementatzeko, eta, aldi berean, 
lanpostuak eskaintzeko prestakuntza ertaina duten langileei. 

12.17 datu-ZentRoetako baLIabIdeeI 

buRuZko InfoRmaZIoa kudeatZea

Egilea: Hassan Jannah; 2013ko abendua. 

Laburpena. Gaur egun, aplikazioak daude ia edozertarako! 
Halere, apenas erreparatzen diogun gure pantaila txiki disti-
ratsuaren atzean gertatzen denari, harik eta zerbait matxu-
ratu eta gure bizitza kaos huts bihurtzen den arte. Horra hor 
Informazio teknologien (It) enigma, lagunok. Kontua da It 
konponbideak, sarritan, gauza hauskorrak direla, etengabe 
zaindu beharrekoak. Ez da lantegi erraza. are, It konponbi-
deekin loturiko kostu eta ahalegin gehiena mantentze-lanare-



770 Antolaketa Sistemen bide-orria

kin lotuta dago. Milioika gauza okertu litezke. Hainbat jarduera 
gauzatzen dira eskuragarritasuna maximizatzeko eta arazoak 
berehala konpontzeko: mantentze prebentiboa, zerbitzuen 
monitorizazioa, negozioaren jarraikortasuna edo desastrearen 
osteko suspertzea. Baliabideetara iristeko aukera izan behar 
dute jarduera horietan diharduten guzti-guztiek. Eta, batez 
ere, informazioa eskuratzeko aukera izan behar dute. 

Zer antolatu nahi da? It datu-zentroek biak biltzen dituzte: bai 
baliabide fisikoak bai digitalak. Baliabide fisikoak dira, besteak 
beste, instalazioak (eraikina), zerbitzuak, ordenagailuen hard-
warea (kableak, zerbitzariak, biltegiratzea etab.) eta baita lan-
gileak ere. Baliabide digitalak deskribatzea askoz zailagoa da. 
Ikuspegi sinplista baten arabera, bi multzotan bana genitzake 
halakoak: datuak eta aplikazioak. Ondoren, kategoria bakoitza 
azpi-sailkatu daiteke, ontologia oso bat sortuz. Egoera konple-
xuagoa bilakatzen da, ordea, baliabide fisikoak eta digitalak uz-
tartuz sor daitezkeen balizko baliabide-moten kopuru izugarri 
handiari erreparatzen diogunean. Erronka handia da baliabide 
horiei buruzko informazioa biltzea, gordetzea eta mantentzea. 
Informazio pila bat berreskura daiteke baliabideetatik beretatik 
abiatuz. Normalean, baliabide-multzo bat ahalbidetzeaz ardu-
ratzen den talde bakoitzak informazioa gordeko du kalkulu-o-
rrietan edo dokumentuetan. talde antolatuagoek, berriz, da-
tu-baseak edo jakintza kudeatzeko sistemak erabiliko dituzte. 
antolakunde saiatuagoek, aldiz, gordailu zentral bat edukiko 
lukete, gauza guztiak bertan gordetzeko.  

Hala ere, askok eta askok ez dute lortzen informazio-mota ja-
kin bat gordetzea: baliabide-kluster horien denen arteko loturei 
buruzko informazioa. Sarritan, erronka handiagoa eta konple-
xuagoa izaten da hori. Baliteke informazio hori sistemen sako-
nean hondoratuta egotea (adibidez, zerbitzu jakin bat martxan 
jartzeko behar den erabiltzaile-izena), edo, bestela, jendearen 
burmuinean gordeta egotea. Datu-zentroetako baliabideei bu-
ruzko datuak antolatzeko sistema baten balio erantsia bider-
katu egingo da baldin eta datuen arteko elkarreragin-jarduerei 
buruzko informazioa modu efektiboan antolatzen bada. 
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Zergatik antolatu nahi da? It zentro bat operatzea gauza 
konplexua da, baliabideak barra-barra erabili behar dira, eta 
arriskutsua da. Bezeroek zerbitzuen premia dute une oro, 
eta ezin da huts egin. Hutsegiteen ondorioak larriagoak dira 
kostu ekonomikoa eta bezeroen asebetetze falta baino, izan 
ere, eragina izan dezakete jendearen segurtasunean, bai eta 
segurtasun nazionalean ere. Mehatxu zibernetikoak etenga-
beko arrisku bihurtu dira It zerbitzuen hornitzaileentzat, be-
reziki datu oso sentikorrak gordetzen edo operazio erabaki-
garriak ahalbidetzen dituztenentzat. Jendeak bizirik iraungo 
du nahiz eta beren posta elektronikoa etenda egon ordube-
tez. alabaina, New Yorkeko Burtsaren It azpiegiturak porrot 
egingo balu osoki, zeintzuk izango lirateke horren ondorioak? 
Eta Heathrow aireportuko sistemek huts egingo balute? Horra 
hor It datu-zentroetako kudeatzaileen jardunaren baldintze-
tako batzuk. are gehiago, berrikuntza teknologikoen ondo-
rioz, era askotako konponbideak eratu dira, konplexuak eta 
integratuak. Barra-barra kentzen dira baliabide zaharrak, eta 
barra-barra gehitzen dira berriak. Halako ekintzei dagokionez, 
tentuz planifikatu behar dira, eta tentuz gauzatu, ekosistema 
delikatu horrek ez dezan behea jo. Jarduera horiek planifika-
tzeko behar den informazio guzti-guztia edukiz gero, arriskua 
arinduko litzateke hein batean. 

Nolanahi ere, akatsak gertatzen direnerako ere, garrantzitsua 
da premiazko informazio guztia edukitzea, okerra lehenbai-
lehen zuzentzeko. Nola berreraikiko duzu sistema bat, ez baldin 
badakizu nola lotu behar diren horren puskak? Zer neurritan 
antolatu dira baliabideak? Datu-zentroetako baliabideei bu-
ruzko informazioaren xehetasun-maila ez da berdina erakunde 
guztietan, ez eta erakunde bereko alderdi desberdinen kasuan 
ere. Informazio hori bi multzotan sailkatu daiteke: informazio 
operazionala eta planifikazio-informazioa. 

Zenbat antolatu nahi da? Informazio operazionala beharrez-
koa da eguneroko operazioak gauzatzeko. Informazio opera-
zionala da, adibidez, baliabideei buruzko informazioa eta balia-
bideen arteko loturei buruzko informazioa. Erakunde gehienek 
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xehetasun-maila handiarekin antolatzen dute informazio ope-
razionala; horretan zentratzen dira. Xehetasun-mailan eragina 
izan dezakete faktore ekonomikoek, politikoek eta intelektua-
lek. Xehetasun-maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta 
denbora eta diru gehiago behar da informazioa antolatzeko. 

Baliabide-mota bat deskribatzeko erabiltzen den xehetasun
-mailak zerikusia izan dezake jarduera gidatzen ari den tal-
dearen arrazoiekin. Hardwarearen jarduerak ahalbidetzeko 
sistemez arduratzen den taldeak, esaterako, hardware siste-
mentzako antolaketako-sistema sendo bat eraikitzeari eskai-
niko dio denbora, eta ez die erreparatuko hardware horretan 
diharduten aplikazioei. azkenik, taldearen gaitasun eta jakin-
tza intelektualak orobat izango du eragina sistemaren xehe-
tasun-mailan. Baliabide fisikoen eta digitalen arteko mugak 
lausotu ahala, sistemaren diseinatzaileak zenbait galdera zaili 
erantzun beharrean izango dira. adibidez: zerbitzariak hard-
ware baliabidetzat jo izan dira tradizionalki. Baina, antola-
kunde askotan, zerbitzari birtualak darabiltzate orain, zeinek 
makina handien bidez funtzionatzen baitute. Kasu horretan, 
zein izango litzateke zerbitzaria? Makina handia, ala zerbitzari 
birtual banakakoak? Baliabide fisikoak dira, ala digitalak? Zer-
bitzari birtual baten erreserba-klon bat egiten baduzu, biak 
entitate berdina direla esango zenuke, ala ez? 

Planifikazio-informazioari dagokionez, berriz, beharrezkoa 
izaten da negozioari buruzko erabakiak hartzeko, eta nor-
malean ez da hain xehea izaten. Planifikazio-informazioaren 
barruan sartzen dira, besteak beste, erosketa- eta mantentze
-kostuei, kontratuei, hardwareen bizi-zikloei eta abarrei buruz-
ko informazioa. Kudeatzaileek eta planifikatzaileek informazio 
hori erabil dezakete honako kontu hauek hobeto planifikatze-
ko: negozio-jarduerak, operazio-kostuen eta kapitalaren kos-
tuen kudeaketa, eta datu-zentroak eskaintzen dituen zerbi-
tzuei eta produktuei buruzko erabaki estrategikoak. 

noiz antolatu nahi da? Datu-zentro askotan, existitzen diren 
baliabideak oinarritzat hartuta hasten dira bertako baliabi-
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deei buruzko datuen antolaketa-sistema bat antolatzen. Hala-
ko kasuetan, sistema eraikitzea da errazena. Erronka nagusia, 
ordea, beste bat da: informazioa egunean mantendu behar 
da, etengabe aldatzen den testuinguru batean. Informazioa-
ren bizi-zikloari eta aldaketei dagokionez, horiek kudeatzeko 
prozesu argiak behar dira; aldi berean, lan-prozesuak gauzatu 
behar dira, informazioa egunean dagoela ziurtatzeko. 

nola edo nork antolatu nahi du? Sistemaren xehetasun-mai-
laren helmena eta xehetasun-maila oinarritzat hartuz, balia-
bide-kopurua egundokoa izan liteke. antolaketa-sistemak 
saiatu behar du modu automatikoan biltzen den informazio
-kopurua maximizatzen, eta «agente» automatikoak erabili 
behar ditu informazioa egunean mantentzeko. Beste era bate-
ko informazioa kudeatzeko, gizakien esku-hartzearen beharra 
izango da halabeharrez, bereziki interdependentziak deskri-
batzen dituen informazioari dagokionez. antolaketa-sistema 
honetan, gobernantza-marko argi eta oso baten premia dago, 
zeinak zehaztuko baitu zer zeregin eta ardura dituen alderdi 
bakoitzak informazioaren gehikuntzari eta mantentzeari da-
gokionez. 

beste kontu batzuk. Iraganean, enpresa handi gehienek beren 
datu-zentro propioak zeuzkaten. Beren antolaketa-sistemak, 
beraz, helmen txikiagoa izan zezakeen. laino globaleko zer-
bitzu-hornitzaileen agerpenak It produktuen eta zerbitzuen 
merkantilizazioa zabaldu du teknologiaren paisaia osoan bar-
na, hasi bezeroetatik eta halako zerbitzuak eskaintzen dituz-
ten zerbitzarietara. Hornitzaileek, hemendik aurrera, helmen 
handiagoa izango dute, beren zerbitzuen hornikuntza era as-
kotakoaren eta dinamikoaren ondorioz. 
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12.18 neuRoZIentZIa-LaboRateGIa

Egilea: Colin Gerber; 2013ko abendua. 

Laburpena. Neurozientzia-laborategi batean Parkinson gai-
tzari buruzko ikerketak egiten ari dira, eta, horretarako, esperi-
mentuak egiten dituzte arratoiekin. arratoi-mota desberdinak, 
ebakuntzak eta botikak erabiltzen dituzte esperimentuetan, 
eta informazio hori dena bildu behar dute datuak analizatzeko, 
argitalpenetarako eta laborategien ikuskatzaileei erakusteko. 

Ordenagailu pertsonalak hedatu aurretik garatu zen gaur egun 
laborategian darabilten antolaketa-sistema, eta bilakabide gel-
doa izan du harrezkeroztik. Hala ere, sistemaren azpian dagoen 
egiturak ordenagailuen aurreko kontzeptuetan ditu erroak. Sis-
tema eguneratu nahi da, teknologia modernoagoak txertatze-
ko: horren harira, zer aldaketa egin behar dira baliabideei, ba-
liabideen deskribapenei eta sistemaren egiturari dagokienez? 

Zer antolatu nahi da? antolaketa-sisteman baliabide hauek bil-
tzen dira gaur-gaurkoz: arratoiak, ebakuntzak, esperimentuak, 
botikak eta esperimentuetan bildutako datuak. Badira beste 
baliabide batzuk, antolaketa-sisteman txertatu litezkeenak. 

Esaterako, baliabide berri bat dira ebakuntza-teknikak. Orain 
arte, zirujiari loturiko teknikak maisu-aprendiz metodoaren bidez 
transmititu dira, eta horri buruzko informazioa, berriz, jakintza 
inplizitua zen: ebakuntzak gauzatzen zituzten ikertzaileek gor-
detzen zuten, eta ez zen modu esplizituan adierazten sisteman. 
Zergatik? Bada, zaila delako, berez, zirujiaren korapiloak testu 
bidez adieraztea; are zailagoa da, bestalde, ikertzaile berri batek 
ebakuntza bat nola egiten den ikastea informazio testualaren bi-
dez. Nolanahi ere, multimedia baliabideak gordetzeko eta horiei 
iruzkinak egiteko ahalmenak egoera aldatzen du. Orain, izan ere, 
posible baita irakaskuntza-bideoak egitea ebakuntza-mota ba-
koitzari buruz, baliabide-deskribapenak gehitzea bideo-fitxate-
giari eta hori dena antolaketa-sisteman gordetzea. 
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Halaber, badago beste baliabide bat, bere bizi-ziklo osoan ba-
liabide bakar bat balitz bezala hartzen dena; baina, egiaz, bali-
teke bi baliabide izatea. arratoiak antolaketa-sisteman txertatu 
zirenean, arratoi-baliabide mota baten agerpen gisa hartu zi-
ren; hortaz, arratoiak trukatu daitezke, eta multzo jakin bate-
ko edozein arratoi balia daiteke ebakuntzetan. Ebakuntza egin 
ostean, arratoia aldatu egiten da, eta baliabide-kasu berri bat 
izango da. Ebakuntza egin zaion arratoi zehatz horrek baliabi-
de-deskribapenen sorta berri bat dauka orain. 

Zergatik antolatu nahi da? antolaketa-sistemaren xede na-
gusia al da esperimentu bakoitzean arratoi egokiak erabiltzen 
direla ziurtatzea? ala, aldiz, erregistroak egunean mantentzen 
direla bermatzea, ondoren laborategi-ikuskariei erakusteko? 
Halaber, sistemaren xedea izan liteke datuen analisia eta artiku-
luen idazketa efizienteagoak izan daitezela. Erabaki horiek era-
gina izango dute baliabide-deskribapen moten kopuruari eta 
deskribapenen xehetasun-mailari dagokionez. 

laborategi batean hainbat antolaketa-sistema daude, eta siste-
ma hau horietako bat baino ez da; hortaz, sistemaren helmena 
eta beste antolaketa-sistemekin izango dituen elkarreragin-jar-
duerak zehaztea gauza garrantzitsua da oso. Erabaki inportan-
tea da, adibidez, sistemak laborategiko kide berrien prestakun-
tza ahalbidetuko duen zehaztea. Esperimentuen eta ebakuntzen 
bideoak gordez gero, halako baliabideek modua eskain lezake-
te irakaskuntza-jarduerak gauzatzeko ikertzaile berriekin. ala-
baina, ikertzaileek beste prestakuntza-jarduera asko egin behar 
dituzte; horiek ere bildu behar lirateke antolaketa-sistemaren 
barruan? Hala balitz, antolaketa-sistema konplexuagoa bihurtu-
ko litzateke; sistemaren helmena ebakuntzetatik eta esperimen-
tuetatik harago zabalduko litzateke, baina sistema bakar baten 
barruan gordeko lituzke irakaskuntza-baliabide guztiak. 

Beste aukera bat, antolaketa-sistema bereizi bat sortzea, 
prestakuntza-materialaz arduratzen dena, eta ahalmena due-
na prestakuntzarako aproposak diren multimedia baliabidee-
kin elkarreraginean jarduteko, nahiz eta beste sistema batean 
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gordeta egon. Horrela eginez gero, sistemaren helmena ez li-
tzateke hedatuko; mantentze-lanak, ordea, zailagoak izango 
lirateke. Ebakuntza-teknika bat edo esperimentu bat aldatu al-
diro, bi sistema eguneratu beharko lirateke, aldaketak gorde-
tzeko eran. 

neurozientziaren ikerketarako ekipamendua

Egilearen laborategian, baliabide fisikoak antolatzeko garaian, 
aintzat hartzen da ezen, medikuntzaren arloko ikerketetan, elka-
rreragin-jarduerek zehatz-zehatzak izan behar dutela, eta hori 
errazteko moduan diseinatzen da dena. Argazki honetan, anpli-
fikatzaile eta galbaheen sorta bat ikus dezakegu (ezkerrean), 
zeinek balio baitute arratoien garun-uhinen seinaleak prozesa-
tzeko eta erregistratzeko; apalategi bertikal batean daude apa-
ratuak, eta ebakuntza-ekipamendutik hurbil koka daitezke. 

(Argazkia: Colin Gerber. Baimenarekin erabili dugu). 
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Zenbat antolatu nahi da? Erabiltzaile-mota ugarik jotzen dute 
sistema honetara, eta horietako bakoitzak elkarreragin-mota 
desberdin bat bilatzen du. Ikertzaileek, adibidez, arratoi eta 
ebakuntza-teknika egokia zeintzuk diren bilatu behar dute. 
laborategien ikuskatzaileak, berriz, botiken gordailuak egiaz-
tatu behar ditu, eta zirujia-metodoak zein -ekipamendua egu-
nean daudela ziurtatu behar dute. Ikertzaile nagusiak proiek-
tuen aurrerabideari buruzko laburpen bat ikusi nahi du. 

Gaur egun, kategoria hierarkikoen arabera antolatzen da sis-
tema; kategoria nagusiak hauek dira: ebakuntzak eta esperi-
mentuak. antolaketa-modu horri esker, erraza suertatzen da 
baliabide espezifikoak berreskuratzea. Halere, sistemarekin 
normalean gauzatzen diren elkarreragin-jardueretan bietako 
baliabideak erabiltzen dira; ondorioz, ikuspegi hierarkiko hori 
ez da optimoa inondik ere. 

alderdien araberako sailkapenaren ikuspegia egokia izan li-
teke elkarreragin-jarduerak ahalbidetzeko. alderdietan, jato-
rrizko kategoriak bil litezke –zirujia eta esperimentuak–, baina, 
halaber, alderdi berriak gehi litezke elkarreragin-mota bakoi-
tzeko. Kasu horretan, baliabide berdinaren baliabide-deskri-
bapen desberdinak sailkatuko lirateke maiz, alderdi desber-
dinetan. Baliabide-deskribapen horiek, sarritan, baliabideen 
beren rola izango dute. adibidez, laborategi-ikuskatzaileek 
botikei buruzko deskribapen-baliabideak aztertu nahi izango 
dituzte –iraungipen-data eta noiz erabili den botika bat eba-
kuntzetan–, eta ez, ordea, botika bera. 

noiz antolatu nahi da? Neurozientzia-laborategietan, baliabi-
deen deskribapenak galdu egiten dira maiz, non eta ez di-
ren neurketaren momentuan erregistratzen. adibidez, arratoi 
baten pisua neurtzen bada, botika-dosi egokia kalkulatzeko, 
hala dosia nola animaliaren pisua erregistratu behar lirateke 
sisteman. arratoiaren pisua ez baldin bada neurketaren unean 
erregistratzen, ezinezkoa izango da arratoia beranduago pi-
satzea eta emaitza berdina jasotzea (arratoiaren pisua aldatu 
egiten baita denborarekin). Ohiko arazoa da hori, horregatik, 
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baliabide eta deskribapen guztiak sisteman txertatu behar li-
rateke, eskuratzen diren unean bertan. 

nola edo nork antolatu nahi du? laborategian diharduten 
ikertzaileak arduratzen dira baliabideen antolaketaz, osoki. 
Haiek sortzen dituzte baliabide zein deskribapenak berriak, 
eta haiek daukate jakintza gehien bai baliabideei buruz bai 
baliabideen arteko harremanaren inguruan. 

beste kontu batzuk. Sistema aldatuz gero, eta datu guztiak 
neurketaren unean txertatzen badira, ikertzaileek lan gehia-
go egin beharko dute hasieran, baina horrek, gero, elkarrera-
gin-jarduera zehatzagoak ekarriko ditu, eta berreskurapen-lan 
gutxiago egin beharko da datuak analizatzeko eta artikuluak 
idazteko garaian. 

12.19 IRabaZI-asmoRIk Gabeko

aRGItaLetxe bat

Egilea: Emily Paul; 2014ko abendua. 

Laburpena. Irabazi-asmorik gabeko argitaletxe bat da New 
Press; gutxi gorabehera, 1.000 liburu argitaratu ditu, eta ho-
rietako 800 aktibo daude, hau da, argitaratzen jarraitzen dira 
eta thenewpress.com web orrian agertzen dira. Web orriaren 
diseinua berritu denez, liburuei dagozkien kategoriak aldatu 
dira. New Press argitaletxeak ez du liburuen sailkapen-sistema 
estandar bat baliatzen, hala nola BISaC, nahiz eta hori egitea 
ohikoa izan liburuen xehekako salmentan; aitzitik, bere sail-
kapen-sistema propioa garatu du. Halako sailkapen-sistemek 
badute xede estandar bat –irakurleek bilaketak egin ahal iza-
tea kategorien artean–, baina, horrez gainera, sistema zehatz 
honek argitaletxearen fokua eta misioa islatu nahi ditu; ho-
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rretarako diseinatua dago. New Pressen sailkapen-sisteman 
zenbait printzipio eta xehetasun-maila uztartzen dira, eta, aldi 
berean, BISaCeko kategoria instituzional batzuetako elemen-
tuak txertatzen. 

Xede bikoitz horrek erabilgarritasunean duen eraginari buruz-
koak argitu nahian, webgunearen maketa bat eraiki eta probak 
egin nituen erabiltzaileekin, proposatzen genituen kategoria be-
rrien harira. Erabiltzaileei eskatu nien, kategoriak eta azpikate-
goriak aztertu ahala, zer pentsatzen zuten adierazteko. Ondo-
ren, zera eskatu nien: liburu jakin baten deskribapen eman nien 
–izenburua, azpi-izenburua eta deskribapen laburra–, eta hori 
aurkitzeko zer bide hartuko luketen azaltzeko eskatu nien. azke-
nik, erabiltzaileei galdetu nien ea zer irudipen zuten New Pressi 
buruz, ea kategoriak nahasgarriak iruditu zitzaizkien eta ea zer 
kategoriara joko luketen baldin eta webgunera sartuko balira. 

Zer antolatu nahi da? liburuen presentzia digitala thenew-
press.com webgunean; hori da antolatu nahi den baliabidea. 
Sailkapen-sistema New Pressen web orrian bakarrik erabiltzen 
da, eta FileMaker datu-base batean gordetzen da, zeinak da-
tuak bideratzen baititu we orrira. Sistema berri hau lehenago-
ko sailkapen-sistema batean oinarritzen da. Halaber, aipaga-
rria da ezen datu-baseko liburu-erregistroan BISaC kategoriak 
daudela orobat. Hornitzaileei eta liburu-saltzaileen zerrendei 
bidaltzen dizkiegu horrelakoak, kategoria estandarrak behar 
dituztelako. BISaC kategoriak, hain zuzen ere, kategoria insti-
tuzionalak dira, liburugintzako Estandarren taldeak sortuak. 
BISaC sistemaren diseinuan irakurlego orokorraren interesak 
eta ulerkerak islatzen dira. Hala, kategoria kulturalek eragina 
dute BISaC kategorietan, baina, aldi berean, BISaC kategoriak 
luze-zabal erabiltzen direnez liburugintzan, berek ere eragina 
dute kategoria kulturaletan. BISaCeko kategoria instituzional 
batzuk eta kategoria kultural orokorrak erabiltzeaz gainera, 
New Press argitaletxeak talde espezifiko batzuen kategoria 
kulturalak baliatzen ditu –batez ere inguru akademikoei eta 
korronte politiko aurrerakoiei dagozkienak–, irakurle espezifi-
ko batzuekin konektatzeko. 
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Zergatik antolatu nahi da? Helburu honekin kategorizatzen 
dira liburuak: irakurleek eta argitaletxearen babesleek bila-
ketak errazago egin ditzaten New Pressen webgunean. Elka-
rreragin-jarduera nagusi horretaz gainera, kategoriak aukera 
gisa baliatzen dira, New Press posizionatzeko eta haren mi-
sioa zein den adierazteko. 

Zenbat antolatu nahi da? New Pressen webgunearen xedeei 
dagokionez, liburuak hainbat kategoria eta azpikategoriatan 
kokatu daitezke, baina liburu guzti-guztiak egongo dira kate-
goria batean gutxienez. New Pressi ez zaio ardura baliabideen 
aurkezpen fisikoa; hori dela-eta, aproposak iruditzen zaizki-
gun kategoria guztietan kokatu daitezke liburuak, nahi adina 
kategoriatan, alegia. liburutegi eta liburu-dendetako sailka-
pen-sistemetan, ordea, esklusibotasun-printzipioa bete beha-
rra dago, liburua kokapen fisiko bakar batean ipini daiteke-eta. 

Kategoria gehienak liburuen gaian oinarritzen dira. liburuen 
gaia propietate intrintseko estatiko bat da, ez baita aldatzen 
liburua kaleratu ostean. Nolanahi ere, gaia deskribatzeko erabil-
tzen diren kategoriak aldatu egin daitezke denborarekin, sail-
kapen-sistemara kategoria berriak gehitu ahala, izan ere, kate-
goria horiek sortu aurretik argitaratu diren liburuak kategoria 
berrietan sailkatu baitaitezke, atzeraeraginez. liburuen gaiari 
buruzko kategoriak gauza estrintseko eta estatikotzat jo dai-
tezke, horiek aldatzeko atalasea altuagoa delako beste propie-
tate dinamikoago batzuen kasuan baino: hala nola «Denboraldi 
honetakoa», «Hurrengo denboraldia» eta «Salduenak» propie-
tateak. Hiru kategoria horiek web orrian biltzen dira halaber, 
beste atal batean, eta propietate estrintseko eta dinamikoak 
dira denak, zeren denboran edo salmentan oinarritzen baitira, 
eta ez, ordea, liburuen propietate intrintsekoetan. 

New Press sailkapen-sisteman badira kategoria hierarkikoak; 
hala ere, azpikategoriei dagokionez, argitaletxeak barra-barra 
argitaratzen dituen arloetan bakarrik sortzen dira horrelakoak. 
arlo batean liburu gehiago biltzen badira, antolaketa xehea-
goa izan daiteke, liburu bat edo liburu gutxi batzuk bakarrik 
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biltzen dituen azpikategoriarik sortu gabe. Gainera, gaiari bu-
ruzko jakintza instituzionala handiagoa baldin bada, langileek 
bereizkuntza espezifikoagoak egin ditzakete gai-kategoria 
zabalagoaren baitan. Erabiltzaileen probetan, besteak beste, 
kontu honi erreparatu nion: ea bereizkuntza horiek premiaz-
koak diren erabiltzaileak elkarreraginean jardun daitezen libu-
ruekin. Erabiltzaileek ez badute gaiari buruzko jakintza-maila 
parekoa, baliteke erabilgarria ez izatea, eta, are gehiago, era-
bilgarritasuna murriztea, azpikategorien baita xehetasun-mai-
laren bereizkuntzek. 

Kategoria nagusien mailan ere, xehetasun-mailen sorta bat 
dago, eta kategorietan gorpuzten diren printzipioen sorta bat 
ere bai. adibidez, «Historia» eta «Immigrazioa» goi-mailako 
kategoriak dira biak ala biak, baina Immigrazioa kategoriak gai
-multzo espezifikoagoa biltzen du Historiak baino. Kategoria 
gehienak liburuen gaian oinarritzen dira; halere, goi-mailako 
kategoria zenbait beste printzipio batzuetan oinarritzen dira: 
«Ez-fikzio Grafikoa» kategoriak, adibidez, liburuaren forma-
tuari erreparatzen dio; «Iturri Primarioko Dokumentuak» kate-
gorian, berriz, jatorrizko materialak biltzen dira, eta «Biogra-
fia» kategorian, liburuaren generoa aipatzen da, baina ez da 
ezertxo ere esaten liburuaren gaiaz, norbaiten bizitzaz dihar-
duela adieraztetik harago. Kategoria-printzipioak nahastea 
erabilgarria izan daiteke, bereziki alderdien araberako sistema 
batean, zeinean kategoria desberdinak uztartzeko aukera bai-
tago, zehaztasuna handitu nahi bada. Sistema honen alder-
dikako bertsio bat erabiliko bagenu, honako elkarreragin-jar-
duera hau gauzatzeko aukera izango genuke: erabiltzaileak 
«Biografia» eta «Zuzenbidea» kategoriak hautatzeko aukera 
izango luke, epaileei edo abokatuei buruzko biografiak aurki-
tu ahal izateko. Sistema honetan, kategoria apropos guztietan 
sailkatzen dira liburuak; hori dela-eta, elkarreragin-jarduera 
hori egingarria da logikaren mailan, nahiz eta gaur egungo 
aurkezpenak ez duen horretarako modurik ematen. New Pres-
sek alderdien araberako aurkezpen bat baliatuko balu, ziur 
aski, kategoriak bloketan banatuko lirateke, bisualki, antola-
keta-printzipioak oinarritzat hartuz; hortaz, erabiltzaileek ja-
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kingo lukete zer alderdiren gainean egituratu litzaketen beren 
bilaketak. Baliteke, horren baitan, sekzio bat sortzea «Biogra-
fia», «ahozko Historia» eta «Jatorrizko Iturriko Dokumentuak» 
kategoriak elkartuz, eta geografiari dagokion beste sekzio bat 
sortzea, «Mundua» kategoriako azpikategoriak bilduz. 

noiz antolatu nahi da? Kategorien eguneraketa amaitu os-
tean, aurrez argitaratu ditugun liburu guztiak berrikusiko dira, 
eta kategoria berrietan sailkatuko dira, behar izanez gero. au-
rrera begira, liburu berriak denboraldiaren arabera antolatuko 
dira, eta baliteke aurrez argitaraturiko liburuak kategoria be-
rrietan sailkatzea ad hoc (liburua kategoria apropos batean 
sailkatzeaz ahaztu baginen berrikusketaren unean edo kate-
goria zein azpikategoria berriak sortu baditugu). Sistema mal-
gua da, liburuak kategoria apropos guztietan sailkatu daitez-
ke-eta; horren ondorioz, kategoria berri bat txertatzeak ez du 
esan nahi aurreko sailkatze guztiak aldatu beharra dagoenik. 
Halaber, azpikategoriak ere malguak dira, zeren, horietako bat 
garrantzitsuagoa bilakatzen bada denborarekin, haren maila 
erraz aldatu daiteke aurkezpenaren geruzan. 

nola edo nork antolatu nahi du? Salmenta-, marketing- eta 
inbentario-arduradunak esleitzen ditu kategoriak, talde edito-
rialaren eta marketing-taldearen ekarpenekin. lantzean behin, 
kategoria berri bat edo kategoria-esleipen bat iradoki deza-
kete beste sailetako kideek, hala nola diru-bilketari edo pu-
blizitateari dagozkion sailetakoek. FileMaker datu-base baten 
bitartez esleitzen dira kategoriak: datu-base horretan, existi-
tzen diren kategorien eta azpikategorien zerrenda bat dago, 
eta bertatik hautatu daitezke kategoriak aldi bakoitzean. Ka-
tegorien esleipenak webgunera bideratzen dira FileMaker da-
tu-basetik, liburuei buruzko beste datu batzuekin batera. 

beste kontu batzuk. Zaila da luze-zabal ulertuko den sailka-
pen-sistema bat sortzea. Kasu honetan, sistema sinplifika-
tzeak New Pressen helburuetako bat lortzea ahalbidetuko 
luke, hau da, irakurlego zabal batengana iristea. Erabiltzailee-
kin egindako probek erakutsi zutenaren arabera, gaur egun-
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go kategoria-sistema oztopo bat da helburu hori lortzeko bi-
dean, semantikari, xehetasun-mailari eta egiturari dagozkion 
kontuengatik. Egituraren auziei heltzea komeni da ezer baino 
lehen: azpikategoriak ez dira koherentziaz erabiltzen, eta ho-
rrek nahasmen handi samarra sortu zuen erabiltzaileen pro-
betan. azpikategoriak ezabatzen badira, eta, horren ordez, 
bilaketak egiten uzten bazaie erabiltzaile adituei edo zehazki 
zer nahi duten badakitenei, argitaletxeak lor lezake kategoriak 
albait aproposenak izan daitezen irakurlego orokorrarentzat. 
Hori azpimarratzeko, hitz gako aproposak erabil litezke libu-
ruen deskribapenetan, bilaketa ahalbidetzeko. Probetan par-
te hartu zuten erabiltzaile batzuk, hasieran, harrituta geratu 
ziren goi-mailako kategoria ezohiko batzuekin; edonola ere, 
esango nuke ezen, sistemaren beste alderdi batzuk sinplifika-
tu eta gero, argitaletxeak kategoria bereziago batzuk arrakas-
taz erabiltzeko aukera izan dezakeela, bere argitalpen-arloak 
errepresentatzeko eta antzera pentsatzen duten irakurleekin 
konektatzeko. adibidez, “Immigrazioa” eta “Kode Penala” ez 
dira goi-mailako kategoriak BISaC sailkapenean, baina ira-
kurlego orokorrak aise ulertzen ditu, eta New Press argitale-
txearen arlo garrantzitsu batzuk nabarmentzeko balio dute. 
Sailkapen-sistemetan joerak agertzen dira, ezin da saihestu. 
Hori negatiboa izan daitekeen arren, bereziki antolatzaileak 
ez badira joera horietaz jabetzen, helburu positiboetarako ba-
liatu daiteke berebat, antolakundearen eta haren balioen berri 
emateko. Gai horri tentuz heldu behar zaio, ondo pentsatuta, 
eta probak egin behar dira erabiltzaileekin, ulertze aldera nola 
jarduten diren antolakundetik kanpoko pertsonak sistemare-
kiko elkarreraginean.








