
VICEPRESIDENCIA DEL
GOBIERNO
JAURLARITZAREN
LEHENDAKARIORDETZA
file_0.bin

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf





Interneteko presentzia-eredua
I. trebakuntza-kurtsoa
					Orrialdea: 14/34

1.0. B. – 2009/04/27
Web Zerbitzua – Servicio Web
Administrazio Elektronikorako eta Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritza / 
Dirección de Administración Electrónica y Atención a la Ciudadanía



Acceso a Euskadi.net


file_1.wmf

file_2.png


file_3.wmf



















Interneteko presentzia-eredua











Bertsioa: 1.0


Administrazio Elektronikorako eta Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritza – Web Zerbitzua

2008ko abendua
   file_4.png

file_5.wmf



Aurkibidea

HYPERLINK \l "_Toc228584413" «	3
HYPERLINK \l "_Toc228584414" 1	Sarrera	4
HYPERLINK \l "_Toc228584415" 2	Eredua	5
HYPERLINK \l "_Toc228584416" 2.1	Definizioak	5
HYPERLINK \l "_Toc228584417" 2.2	Printzipio informatzaileak	7
HYPERLINK \l "_Toc228584418" 2.3	Atari-sarearen antolaketa	8
HYPERLINK \l "_Toc228584419" 2.3.1	Atari-sarearen integrazioa	9
HYPERLINK \l "_Toc228584420" 2.3.2	Hierarkizazioa	9
HYPERLINK \l "_Toc228584421" 2.3.3	Segmentazioa	9
HYPERLINK \l "_Toc228584422" 2.3.4	Atari-sarearen kudeaketa	10
HYPERLINK \l "_Toc228584423" 3	Elementu komunak	11
HYPERLINK \l "_Toc228584424" 3.1	Erabilera komuneko tresnak	11
HYPERLINK \l "_Toc228584425" 3.1.1	Estilo-liburua	12
HYPERLINK \l "_Toc228584426" 3.1.2	Katalogatzeko ardatz orokorrak	12
HYPERLINK \l "_Toc228584427" 3.1.3	Antolaketa- eta funtzionamendu-araudia	12
HYPERLINK \l "_Toc228584428" 3.2	Funtzionamenduaren ikuspegi orokorra	14
HYPERLINK \l "_Toc228584429" 3.3	Aplikazio-eremuak	15
HYPERLINK \l "_Toc228584430" 3.4	Memoriaren antolaketa	16
HYPERLINK \l "_Toc228584431" 4	Edukiak – Produktua	18
HYPERLINK \l "_Toc228584432" 4.1	Edukien kudeaketaren helburuak	18
HYPERLINK \l "_Toc228584433" 4.2	Edukiaren egitura	19
HYPERLINK \l "_Toc228584434" 5	Atariak – Erakusleihoa	21
HYPERLINK \l "_Toc228584435" 5.1	Atarien kudeaketaren helburuak	21
HYPERLINK \l "_Toc228584436" 5.2	Funtzionamendua	21
HYPERLINK \l "_Toc228584437" 6	Ardatzak – Aurkibidea	23
HYPERLINK \l "_Toc228584438" 6.1	Katalogazioaren helburuak	23
HYPERLINK \l "_Toc228584439" 6.2	Funtzionamendua	23
HYPERLINK \l "_Toc228584440" 7	Bilatzailea – Katalogoa	26
HYPERLINK \l "_Toc228584441" 7.1	Helburuak	26
HYPERLINK \l "_Toc228584442" 8	Azpiegitura	28
HYPERLINK \l "_Toc228584443" 9	Ondorioak	30
HYPERLINK \l "_Toc228584444" 9.1	Lortutako bilakaera	32
HYPERLINK \l "_Toc228584445" 10	Harremanetarako informazioa	34


Sarrera



Internet eta informazioaren teknologiak mundua aldatzen ari dira, eta aldaketa horiek eragina dute administrazio publikoetan eta administrazio horiek herritarrei zerbitzuak emateko moduan ere.

Sektore publikoak jaso eta sortzen ditu herritarren intereseko eduki gehienak. Beraz, informazioa bideratzeko moduak garrantzi berezia hartzen du kasu horretan, zuzenean lotuta baitago herritarrek zerbitzu publikoetara eta haiei buruzko informaziora sarbide elektronikoa izateko mekanismoekin.

Hori dela eta, Interneteko presentzia-eredua definitu nahi da, Administrazioak herritarrekin duen harremana hobetzeko, zerbitzu-eskaintza haien beharretara egokituz, zerbitzuetarako sarbidea erraztuz eta herritarren partaidetza aktiboa sustatuz.

Hala, organo batek kudeatzen duen eredu deszentralizatua proposatzen da, hartara edukien integrazioa eta bateragarritasuna eta atarien homogeneotasuna bermatzeko, eta, aldi berean, sistemaren eragileek baliabide guztiak erabili ahal izateko.

Eredu horrek Administrazioko organo bakoitzaren inplikazioa areagotuko du. Izan ere, elementu komun batzuetan oinarritzen denez, sistema osatzen duten alderdi guztiek informaziorako sarbide gurutzatua izan dezakete, eta, horrela, edukiak eta mantentze-lanak bi aldiz egin beharrik ez dago.

Beraz, hainbat atarirekin osatutako atari-sare baten eredua definitu da. Atari horietako bakoitza parametro jakin batzuen arabera mugatuta dago, baina, aldi berean, atari guztiek elementu komun batzuk dituzte, guztiak sistema berean integratu ahal izateko. Azken finean, presentzia-ereduez ari garenean, edukiak eta zerbitzuak antolatzeko modu desberdinez ari gara, herritarrei informazio horietarako sarbidea errazteko eta sail eta organismo autonomo bakoitzak dituen ezaugarri bereziak Interneten ikusgai jartzeko.

Eredua



Eredu komuna baliozkoa da Interneten aurkeztera bideratutako baliabideak kudeatzen dituen edozein tresnarentzat: atariak edo edukiak.

Eredua definitzean, sistemaren elementu komunak aipatu behar dira bereziki. Izan ere, erabilera komuneko tresnen eta aplikazioen bidez, sistema osatzen duen edozein alderditatik informazioaren sarbide gurutzatua izatea ahalbidetzen da, eta, horri esker, edukia eta mantentze-lanak bi aldiz egin beharrik ez dago.

Sarearen atari guztiek irudi uniformea izatea eta irudi hori eskaintzen diren eduki eta zerbitzuekin identifikatzea lortu nahi da, euskadi.net Administrazio Publikoak eskaintzen dituen zerbitzuen irudi eta marka gisa finkatzeko.

Edukiak egituratu, katalogatu eta banatzeko, irizpide hauek erabili nahi dira: atariaren publiko-motak segmentatzeko irizpideak, segmentu identifikatzaile bakoitza bilatzeko irizpide naturalak eta erabiltzaile bakoitzaren ahalik eta pertsonalizazio handiena.



Definizioak

	Webgunea edo ataria:


Web-orri nagusi baten bidez elkarri lotuta dauden web-orrien multzoa. Helbide elektroniko bakar baten bidez sar daiteke web-orri nagusira, eta eduki eta zerbitzu batzuetara erraz eta modu integratuan sartu ahal izatea du helburu.

euskadi.net-en integratutako webgune eta atarien edukiak eta zerbitzuak hartzaileen, eduki eta zerbitzu horiek eskaintzen dituen organoaren eta dagokien gaiaren arabera antolatuta daude.

	
Web-orria:


 HTML (HyperText Markup Language) formatuko artxiboa, nabigatzaile baten bidez Interneten eskuratu daitekeena. Web-orriek izan ditzakete beste formatu batzuetako artxiboak ere (Word, pdf, grafikoak, audio-fitxategia, bideoak…).


	Edukia:


Formatu digitalean ematen den informazio-multzoa. Informazio horrek esanahi propioa du gai, alor edo bestelako irizpide batekin duen loturaren arabera. Web-orri batek edo batzuek osatzen dute edukia.


	Zerbitzua:


Autonomia-erkidego bateko Administrazio Publikoak ematen dituen eta, guztiz edo partzialki, Internet bidez eskaintzen diren zerbitzuak. Zerbitzu horiek hiru motatakoak izan daitezke: batetik, informazio-zerbitzuak, herritarrek Administrazio Publikoaren egitura, funtzioak, araudiak, deialdiak eta zerbitzu-eskaintzen ezaugarriak ezagutzeko; bestetik, elkarrekintzarako zerbitzuak, herritarrek eta Administrazioak komunikazio telematikoa izateko; eta, azkenik, transakzio-zerbitzuak, herritarrek administrazio-izapideak egin ahal izateko.


	Domeinua:

Interneteko webgune bat identifikatzen duen izen erregistratua. Karaktere alfanumeriko batzuek osatzen dute domeinu-izena, eta karaktere horiek Interneteko helbide materialari egiten diote erreferentzia. Adibidez: www.euskadi.net


Domeinuak <azpidomeinutan> egituratu daitezke, barne-antolaketaren arabera.
www.ogasun.ejgv.euskadi.net; www.kultura.ejgv.euskadi.net; www.lehendakariordetza.ejgv.euskadi.net


	
Atarien kudeatzailea:

Atarien administrazioa ahalbidetzen duen aplikazioa. Atariaren itxura definitu, edukien erreferentziak zehaztu eta atariak eskaintzen dituen zerbitzuak kudeatzeko aukera ematen du.



	Edukien kudeatzailea:

Edukiak aurrez definitutako lan-fluxuaren arabera editatu eta argitaratzea ahalbidetzen duen aplikazioa. Edukien kudeatzaileak eduki horiek integratzen ditu, hainbat ingurune eta gailutatik eskuratu ahal izateko, bikoizteko beharrik gabe eta informazioa eta bistaratzea bereiziz.



	Birbideratzea:


Erabiltzailearen nabigazioa bideratzea, aurrez definitutako automatismo baten bidez, webgunearen kudeatzaileak erabiltzailea bilatzen ari den web-orrirako zehaztu duen URL helbidetik. Birbideratzeen bidez, webgunearen barne-antolaketa eta erabiltzaileek ezagutzen dituzten domeinu-izenak bereiz daitezke.



Printzipio informatzaileak

Interneteko presentzia-eredua printzipio hauetan oinarritzen da:

	Euskadiren irudi instituzionala indartzea, eta Interneten erreferentziazkoa izango den irudia lortzea, antolaketa egoki baten bidez, Administrazioak eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen sarbide egokia bermatuko duena.


	Edukiak eta zerbitzuak erabiltzaile-talde potentzialen eskaeretara egokitzea.


	Herritarren eta erakundeen arteko komunikazio-kanala eskaintzea, herritarrek gai publikoetan parte har dezaten bultzatzeko.


	Administrazioaren gardentasuna bultzatzea, herritarrei informazio orokorra eta interes partikularreko datuen sarbidea eskainiz.


	Eusko Jaurlaritzako sailei eta eredua osatzen duten gainerako erakundeei buruzko informazio instituzionala eta administratiboa eta horiek eskaintzen dituzten zerbitzuak jasotzeko sarbidea bermatzea eta ematea.


	Herritarrek zerbitzu publikoen eskaintza sarearen bidez jaso dezaten bultzatzea.


	Administrazio elektronikoa osatzen duten gainerako elementuekin koherentzia mantentzea, batez ere eskaintzen dituzten zerbitzuei eta informazioari dagokienez.


	Zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna sustatzea.


Finean, Euskadiren irudi jakin eta bateratu bat eskaintzea da helburua, Interneten erreferentziazkoa izango dena, eta, horretarako, informazioa eta eskaintzen diren zerbitzuak gaur egungo eskarira egokitu nahi dira.



Atari-sarearen antolaketa

Eusko Jaurlaritzak Interneten duen presentzia hierarkikoki antolatutako eduki eta zerbitzuen egitura bateratu gisa antolatuta dago, zeinak atarien bidez artikulatzen baitira. Atari horiek hartzaile-talde jakin batzuetara zuzenduta daude, eta Eusko Jaurlaritzaren atari-sarearen barruan antolatuta.

Eusko Jaurlaritzaren atari-sarea atari komun baten inguruan egituratuta dago (euskadi.net), integrazio-, hierarkizazio- eta segmentazio-printzipioen arabera.



Atari-sarearen integrazioa

Interneteko presentzia-eredu koherentea, sistemaren elementu komun batzuetan oinarritutako hainbat atariren bidez. Elementu komun horien bidez, irudiaren homogeneotasuna eta edukien bateragarritasuna eta elkarreragingarritasuna bermatzen dira.


Hierarkizazioa

Antolaketarako atari komun baten bidez (euskadi.net), hainbat atari egituratzeko aukera ematen du. Eskaintzen diren eduki eta zerbitzuetan nabigatzeko aukera ordenatu eta erraztea da atari komun horren helburua, erabiltzailearen profilaren lehentasuna kontuan izanda.


Segmentazioa

	Hartzailearen edo xede-publikoaren arabera:


Atariak edo webguneak hartzaile-taldeen, sailen eta alor teknikoen arabera desberdintzeko aukera ematen du, edukiak eta zerbitzuak modu pertsonalizatuan eskaintzeko. Eduki eta zerbitzu horiek, aurrez, dagokion taldearen intereseko gisa katalogatuta egoten dira, zehaztutako katalogazio-ardatzen arabera.

Xede-publikoaren atariak:

	Pertsonak
	Enpresak 
	Administrazioak



	Gaiaren arabera:

Atariak gaika bereiziz, gai jakin bati lotutako edukiak eta zerbitzuak antola daitezke, gai horri lotutako edukiak eta zerbitzuak eskaintzen dituen sailaz, erakundeaz edo erakunde publikoaz haratago. Atari horiek ez dira identifikatzen sail edo erakunde jakin baten webgune edo atari gisa.


Gaikako atariak:

	Etengabeko ikasketa

Enplegua
Euskara
Justizia
Gazteria
Osasuna
Informazioaren gizartea
Turismoa
Etxebizitza
Berdintasuna


Atari-sarearen kudeaketa

Sistemak ondo funtzionatzea da kudeaketaren helburua, elementu guztiak integratuz eta baliabideak optimizatuz.

Atari-sarearen kudeaketa deszentralizatua izango da, eta informazioa mantendu eta eguneratzeko erantzukizuna duenaren eta zerbitzuak kudeatzen dituenaren arteko hurbiltasun-printzipioan oinarritzen da. Hala eta guztiz ere, organo horizontal batek —ereduaren zuzendaritza duen organoak— kudeatuko ditu antolaketa komuneko ataria (euskadi.net), xede-publikoaren atariak eta sistemaren elementu komunak.




Elementu komunak



Tresnen bidez, antolaketa-eredu uniforme batean oinarritutako azpiegitura teknologiko komuna eskaini nahi da. Sareko ekimenak (kanal telematikoak eta sailetakoak) bideratu eta bultzatzea da helburua, irudi korporatiboa emanez eta informazioa modu kolektiboan erabiliz, jatorria kontuan izan gabe.

Administrazio Elektronikorako eta Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritza (AEHAZ) da Interneteko presentzia-ereduaren arduraduna. Hain zuzen, zuzendaritza horrek egin du estilo-liburuaren eta antolaketa-ereduaren definizio kontzeptuala. Horrez gain, Interneteko presentzia-ereduari euskarria ematen dioten tresnen arduraduna da (atarien kudeatzailea, edukien kudeatzailea, katalogazio-ardatzen kudeatzailea eta bilatzailea). Horretarako, estandar informatikoak definitzen ditu, eta tresna komunen eraikuntza eta bilakaera zehazten du.

Web Kudeaketarako Zerbitzua da presentzia-eredua kudeatzen duen organoa, eta eredua antolatu, koordinatu eta gainbegiratzeaz arduratzen da. Halaber, euskarri funtzional eta teknikoa ematen die sailen atari-ereduaren oinarrian dauden tresnei (edukien kudeatzailea, atarien kudeatzailea, katalogazio-ardatzen kudeatzailea eta bilatzailea).



Erabilera komuneko tresnak

Eusko Jaurlaritzaren atari-sarean dauden atari guztiek erabilera komunekotzat hartutako aplikazio eta tresna informatiko guztiak erabili behar dituzte, atari guztien eta edukien arteko integrazioa eta bateragarritasuna ziurtatzeko.



Estilo-liburua

Estilo-liburuaren bidez, euskadi.net-eko webguneen, atarien eta orrialdeen diseinurako irizpide komunak zehaztu nahi dira, guztiek irudi koherentea erakuts dezaten.

Hala, atari-sarean dauden webgune, eduki eta zerbitzu guztiek derrigor bete beharreko diseinu-irizpideak zehazten dira liburu horretan. Nabigazioa, edukiak, zerbitzuak eta itxura homogeneizatzea da arau horien helburua, sarearen irudi bateratua emateko, sarea osatzen duten atarien identitate komuna bermatzeko eta atari horien nabigazioa eta usagarritasuna errazteko.

http://jakina/o53VisualizadorWar/o53vispagina.jsp?cod=14551&lenguaje=1&por=1


Katalogatzeko ardatz orokorrak

Edukiak eta zerbitzuak antolatzeko irizpide lehenetsiak. Horien bidez, eduki eta zerbitzuetara jo daiteke, sareko edozein ataritatik abiatuta eta bilaketa-eredu komunak erabiliz, eta xede-publiko, gai edo bestelako irizpide bati lotuta aurkeztu daitezke atari bakoitzean.

Bestalde, atari bakoitzak katalogatzeko ardatz bereziak izan ditzake atariko eduki eta zerbitzuetarako.

http://jakina/o53VisualizadorWar/o53viscarpeta.jsp?cod=2904&lenguaje=1&por=1


Antolaketa- eta funtzionamendu-araudia

Atari-sarearen funtzionamendu ordenatua eta eraginkorra bermatzea da antolaketa- eta funtzionamendu-araudiaren helburua. Araudi horren bidez definitzen dira sistemaren antolaketa eta baliabideak, gutxieneko kalitate-baldintzak, edukien eta zerbitzuen homogeneotasuna, horiek barneratu, mantendu eta eguneratzeko baldintzak eta atari berriak sortzeko prozedura.
 

Sareko atari guztietan, lau antolaketa-rol bereizten dira, gutxienez:

	Atariaren arduraduna:


	Web Kudeaketarako Zerbitzuaren hizketakidea.

Atariaren esparruan sistemaren elementu komunak betetzen direla bermatzen du.
Atariaren egitura definitu eta mantentzen du, eta atariaren elementu dinamikoak (berrikuntzak, nabarmendutako elementuak, banner-ak…) kudeatu eta eguneratzen ditu.
Erabiltzaileen kudeaketa: edukiak editatu eta onartzeko jarduerak koordinatzen du.
Argitaratutako edukiak gainbegiratzen ditu, eta atariaren etengabeko hobekuntzaz arduratzen da.


	Edukiak onartzeko arduraduna:

Organo bakoitzean edukiak onartzeko arduradun batek egon behar du, eta unitatearen berariazko edukiak etengabe eguneratzeaz arduratuko da.



	Edukien editorea:

Jarduera-alor bateko edo batzuetako edukiak idatzi, landu eta mantentzen ditu, estilo-liburuan zehaztutako irizpide eta gomendioen arabera.



	Katalogatzailea:


Edukiei etiketa semantikoak ematen dizkie, aurrez zehaztutako taxonomien arabera, bilaketa-aukerak handitzeko eta web-orrietan aurkezteko.
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Funtzionamenduaren ikuspegi orokorra

Edukien editoreak edo kudeatzaileak edukiak sortzen ditu, eta arreta guztia informazioan jartzen du, eduki horiek zer ataritan argitaratuko diren jakin gabe.

Bestalde, web-arduradunak edo atarien kudeatzaileak dagokion atariko webguneak sortu eta administratzen ditu, eta gordetegiko edukien erreferentziak ezartzen ditu atariko webguneetan, katalogazioaren arabera, eduki horiek dagokien atarian kargatzeko.



Aplikazio-eremuak

Informazioaren kudeaketaren ikuspuntutik, Interneteko presentzia-eredua hiru alorren bereizketan oinarritzen da: edukien kudeaketa, atarien kudeaketa eta katalogazioa.

Hala, antolaketa-oinarria apartekoa da edukien kudeaketarako, atarien kudeaketarako eta katalogazio-ardatzetarako; hau da, bakoitza pertsona batek gauzatzen du.

Atariko edukiak eta web-orriak modu independentean kudeatzen dira, eta katalogazio-ardatzek eta bilatzaileak lotzen dituzte.
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Memoriaren antolaketa

Euskadi.net hainbat erakunderen gordetegi komuna da. Erakunde horiek lan-eremu komunetik (JakinaPlus) aparte sortzen dituzte dagokien atariko web-orriak eta edukiak.

Behin edukiak eta web-orriak sortuta, gordetegitan (edukien gordetegia eta web-orrien gordetegia) biltzen dira argitaratzeko, eta gordetegi horiek euskadi.net edukien eta atarien banaketa-eremuan egoten dira.

Edukiak ondo katalogatu behar dira, eta atariko orrialdeetako edukien erreferentziak ondo zehaztu behar dira, bereizita kudeatzen baitira. Katalogazio-ardatzen eta bilatzailearen bidez lotzen dira orrialdeak.

Edukien gordetegian bildutako edukiak ez du formaturik ez “apaindurarik”. Edukia agertuko den atariko orrialdeak edukiak bistaratzeko eremua du.

Orrialdearen beste zatiekin “apaindutako” edukia “margotzen" du atariak. Horrez gain, CSS orrien bidez, edukia agertzen den orrialdera “egokitu” daiteke haren itxura.
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Edukiak – Produktua



Hainbat ekimen edo kanaletan berrerabil daitezkeen produktuak dira edukiak. Baina edukien egileek ez dakite zer kanal edo ekimenetan erabiliko den produktua. Edukiek eredu kontzeptual bat betetzen dute, haien egitura definitzen duena.

Interneten bistaratzen den dokumentuan jasotako informazioaz gain, edukiak beste zenbait informazio izaten ditu, ondo biltegiratzeko eta eduki hori bilatzeko behar den informazio guztia izateko.

Edukien kudeatzaileak edo editoreak sortzen ditu edukiak. Bestalde, edukien ekoizpen-eremuan sortu eta mantentzen dira edukiak, onarpena jaso arte. Edukiak onartu ondoren, eremu publikoan argitaratzen dira, eta, une horretatik aurrera, Internet bidez eskuratu daitezke.

Edukiak sortu, editatu eta katalogatzeko erabiliko den ereduaren euskarri gisa, edukien kudeatzailearen aplikazioa erabiltzen da.



Edukien kudeaketaren helburuak

Gordetegi bakar bat dago Interneten zabaltzeko edukiak gordetzeko. Besteak beste, gordetegiari lotutako edukiak eta objektuak biltegiratzeko zerbitzuak eskaintzen ditu.

Argitaratutako edukiak gordetegi batean edukitzen dira, eta hainbat ataritan bistaratzen dira. Beraz, edukiak independenteak dira kanalarekiko.

Hala, edukiak berrerabili egin daitezke, zeren, katalogazioaren eta herritarrek egindako bilaketaren edo erakunde bakoitzak ezarritako erreferentziaren arabera, atari-sareko edozein ataritan bistaratu baitaitezke.

Edozein administraziok erabil dezake kudeaketa-tresna edo “edukien kudeatzailea”. Atari komunaren azpiegituran edo dagokion administrazioko atariaren azpiegituran argitaratu daitezke edukiak.


Edukiaren egitura

	Eduki-mota

Familia kontzeptuala, edukiak izaeraren (berria, gertaera, informazioa, laguntza…), datuen barne-egituraren, tratamenduaren eta abarren arabera sailkatzeko aukera ematen duena.

Edukiaren eredu-fitxan jasotzen dira eduki horren definizio- eta funtzionamendu-datuak.


	Edukia

Antolaketa guztian sortutako informazio-unitatea, herritarren eskura jartzeko helburua duena.

Edukiari lotutako lau fitxa daude:
	Edukia: barne-mailako oinarrizko datuak.

Katalogazioa: katalogazio-etiketak.
Fitxategiak: dokumentuari lotutako eranskinak.
Historia: erabiltzaileak egindako jardueren historia.


	Dokumentua

Eduki baten bertsioa, hizkuntzaren edo hartzailearen arabera. Dokumentu bakoitzak lotutako dokumentu-fitxa bat du, dokumentuari buruzko oinarrizko datuak jasotzen dituena (titulua, deskribapena…). Herritarrek oinarrizko datu horiek ikus ditzakete Interneten.
Maila horretan onartu eta argitaratzen da edukia.



	
Artxiboa

Dokumentua editatzeko aukera ematen du. Eduki-mota bakoitzak informazioa atzemateko txantiloi bat edo batzuk izaten ditu lotuak, eta derrigorrezko eremu batzuk, edukiaren sarbidea hobetzeko. Atarietako edukien erreferentziak eremu horietan oinarritzen dira edukiak aurkitzeko.


Artxibo bakoitzak elementu hauek izaten ditu:

	DTC: artxiboaren datuak jasotzeko txantiloia.

DCR: edukiaren kudeatzaileak kudeatzen dituen artxibo-datuak, XML formatuan.
TPL: artxiboaren aurkezpen-txantiloia.

Atariak – Erakusleihoa



Atariko web-orriek gordetegi bakar bat dute, eta, argitaratu ondoren, euskadi.net-en banaketa-eremuan biltegiratzen dira.

Eduki, bilaketa eta aplikazioetarako sarbidea “bakarrik” antolatzen dute atariek.

Atariko web-orriak sortu eta administratzeko, atarien kudeatzailea erabiltzen da.



Atarien kudeaketaren helburuak

Tresna baten bidez atariak eta web-orriak sortzeko erraztasunak jartzea da atarien kudeaketaren helburua. Azken erabiltzailea, informatikako ezagutzak izan ez arren, tresna horiek erabiltzeko gai da, software-garapen eta -aplikazioen beharrik gabe, osagai berrerabilgarriak eta beren kasa administra daitezkeenak erabiliz eta irudi korporatiboa bermatuz.

Osagaiak berrerabiltzeari esker, irudi korporatiboa mugarik gabe manten daiteke, hau da, estilo-desberdintasunak finkatzeko askatasunarekin.


Funtzionamendua

Zenbait osagai komun modu batean baino gehiagotan erabiliz gero, orrialdeen diseinua alda daiteke, baina euskadi.net-en irudi korporatiboa aldatu gabe.

Programatzaileak orrialde baten txantiloia egiten du, osagai komunak erabiliz. Txantiloiak sortu ondoren, programatzailea “desagertu” egiten da. Txantiloi horretan oinarrituta, web-arduradunak orrialde bat sortzen du eta osagaiak administratzen ditu (menuak sortu, nabarmendutako elementuak zehaztu, edukien erreferentziak ezarri…).

Estrategikoki kokatutako ikus-eremu batzuek osatzen dituzte programatzaileak sortutako orrialde-txantiloiak, eta dagokion atariaren ezaugarriak betetzen dituzte. Ikus-eremu bakoitzak konfigurazio-datu jakin batzuk, bistaratzeko modu jakin bat eta portaera jakin bat ditu.
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Ardatzak – Aurkibidea



Administrazioak hainbat eduki eta aplikazio jartzen ditu Interneten herritarren esku, baina Administrazioan sartzen diren herritarrek ez dakite haren egitura nolakoa den eta, are gutxiago, non aurkitu ditzaketen osagaiak. Hori dela eta, edukiei testuinguruko informazioa lotu behar zaie, eduki horietara sartu ahal izateko.

Informazioa sakabanatuta egon daiteke hainbat ataritan, eta testu librean oinarritzen diren bilatzaileak ez dira nahikoak. Hala, identifikadore semantikoak edo katalogazio-etiketak edukiei, atariko orrialdeei eta abarri lotuz, posible da herritarrek informazio hori bilatzea.

Katalogazioa egiteko, edukiari lotutako katalogazio-etiketak erabiltzen dira. Katalogazio-etiketa da eduki bati lot dakiokeen identifikadore semantikoa, eta, une horretatik aurrera, eduki hori kalifikatzen duena. Adibidez, eduki bat “industria” eta “herritarrak” eremuetako eduki gisa kalifikatzen bada, atarian egindako bilaketa edo pertsonalizazio orotan etiketa horietako bat edo biak erabiltzen direnean, eduki hori agertuko da.



Katalogazioaren helburuak

Bilaketak errazago egiteko egiten dira katalogazioak. Eduki batek zenbat eta katalogazio-informazio (testuinguru semantiko) gehiago izan, orduan eta errazagoa da bilaketa egitea. Eduki bat aurkitzeko informazioa ez dago edukian bertan bakarrik.

Garrantzitsua da pertsonek —kasu honetan, edukiaren kudeatzaileek— informazio semantikoa edukiari lotzea, herritarrek eskatutako informazioa bilatzeko erabil baitaiteke. Katalogazioaren kontzeptuaren bidez, edukiak eta orrialdeak katalogatzeko esparru global eta bateratua ezartzen da.


Funtzionamendua

Edukien katalogazioari buruz ari garenean, garrantzitsua da kontzeptu hauek desberdintzea: etiketa, egitura edo ardatza eta katalogazio-poltsa.


	Etiketa: 


Katalogazioaren oinarrizko unitatea. Edozein edukiri edo orrialderi lotzen zaion identifikadore semantikoa da.
Hainbat hizkuntzatara itzulia egon daiteke, eta terminoak eta sinonimoak izan ditzake. Nahikoa da etiketa edukiari behin bakarrik lotzea hizkuntza eta sinonimo guztiak katalogatzeko.


	Egitura/ardatza:


Etiketa jakin batzuk hierarkikoki lotzen dituen zuhaitza. Etiketak hainbat mailatan ordenatzen ditu, bistaratzea hobetuta katalogatzeko lana errazteko.


	Katalogazio-poltsa: 

Erakunde edo ekimen bereko kide izatearen arabera —gaia oinarritzat hartuta— biltzen diren etiketen edo ardatzen multzoa.

Katalogazioa edukietan oinarritzen denez eta, hasiera batean, hizkuntza bakoitzeko dokumentu bat dagoenez, atarian hizkuntza jakin batean egiten denean bilaketa, emaitza-lerro bakarra agertuko da.


Tresnen barne-erabiltzaileari dagokionez, etiketa, egitura/ardatza eta katalogazio-poltsa egituratzeari esker, errazago egin daiteke ardatzetan oinarritutako etiketen bilaketa sinplea.
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Bilatzailea – Katalogoa 



Bilaketen bidez, erabiltzaileek zuzenean jo dezakete edukira, edukia identifikatzen duten gako-hitzak erabiliz. Erabiltzaileak bilaketak erabiltzen ditu, informazio jakin bat azkar bilatu nahi duelako eta ez duelako atarian nabigatu nahi, edo, bestela, nahi duena aurkitzen ez duelako.



Helburuak

Euskadi.net-ek bi bilatzaile ditu:

	
	Fitxategi estatikoetan oinarritutako testu osoko bilatzailea. Erabiltzaileak sartutako hitz edo terminoaren bilaketa egiten du, bilatzailearen katalogazio-ardatzetan definitutako irizpideen arabera. Googleren erako bilatzailea da.
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	Bilatzaile aurreratuak, berriz, erabiltzaileak dokumentuaren izenaren eremuan sartutako hitz edo terminoa bilatzen du. Negozio-kontzeptuetan oinarritzen da (tipologia / edukien sailkapen kontzeptuala, katalogazioa, eduki-moten datuak —metadatuak—, datuen antolaketa eta taldekatzea).


Adibidea  Bilatu X erakundean enpresei zuzenduta dauden eta aurkezteko epea oraindik zabalik duten laguntzak, eta antolatu laguntza horiek aurkezpen-epearen amaieraren arabera eta laguntza-motaren arabera.
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Atariaren bilatzaileak emaitza-lerro bat agertzen du bilaketaren irizpideak betetzen dituen dokumentu bakoitzeko. Beraz, dokumentu-fitxan eduki bat sortzean, garrantzitsua da eremu horiek kontuan izatea.

Azpiegitura



	Lan-eremua: intraneta/extraneta

Edukiak, ardatzak eta atariak kudeatzeko tresnak dauden eremua, eta web-orrien eta edukien egileek eta editoreek lan egiten duten tokia.

Eremu horretarako sarbidea mugatuta dago intranet eta extranetetik (VPN).

	Eremu publikoa: Internet

Interneteko sarbide publikoko eremua. Edukiak bistaratzeko tresnak, atariak eta bilatzailea bakarrik daude eremu horretan.
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Ondorioak



Interneteko presentzia-ereduaren bidez, “informazioaren leihatila bakarra” izatea lortu nahi da, herritarraren sarbidea edozein dela ere administrazio guztiek informazio osoa eskaini ahal izan dezaten.

Horretarako, eredu kontzeptualak eta teknologikoak estandarizatu behar dira, eta lankidetzarako eta informazio-trukerako akordioak egin behar dira, Administrazio Orokorrak (Eusko Jaurlaritza / foru-aldundiak) tokiko administrazioen (udalak) edukiak eskain ditzan, eta alderantziz.

Halaber, Interneteko presentzia-ereduaren bidez, alor globaleko atari batetik (Eusko Jaurlaritza / foru-aldundiak / udalak) horietako edozeinen informazioa gaineratua eman daiteke.


Hiru lankidetza-maila zehaztu dira:

Lankidetza kontzeptuala:

	Edukiak:


Eduki bakarreko eredua. Oinarrizko metadatuak, katalogazioa (bilaketen oinarria), bertsio idiomatikoak, xede-publikoa, etab.
Edukiak/atariak bereizita daude. Edukiak errazago bistaratzen dira, ataria edozein dela ere.
Edukiak familia/mota komun batzuen arabera sailkatzen dira: laguntzak, baimenak, berriak, etab.


	Atariak:


Estandarizatzeko beharra txikiagoa da edukien eta ardatzen kasuan baino. Eduki, bilaketa eta aplikazioetarako sarbidea “bakarrik” antolatzen dute atariek, hau da, amaierako informazioa.
Atarien ikuspegi hierarkikoa.


	
Ardatzak:

Katalogazio-etiketen eskemak arautzen dituzte. Etiketen errepikapenak saihesten dituzte.
Eskemen gaineko erantzukizuna.

	Zentralizatua: eskema guztien ikuspegi globala
	Deszentralizatua: ekimen bakoitzak bere etiketa propioak defini ditzake.
Derrigorrezkoa da ardatz komun batzuk katalogatzea.
Katalogazio-irizpide bateratuak.

	Bilatzailea:

 Bilatzailearen arauketa eredu kontzeptualari eta katalogazio-ereduari buruz lortutako akordioen araberakoa da.


Azpiegiturak partekatzea


Tresna berak erabiltzen dira integrazio-maila desberdinekin:
Erdiakoplatua: tresna batzuk partekatzen dira.
Akoplatua: tresna guztiak erabiltzen dira azpiegitura bakar batean.


Tresnak partekatzea:

Lagapena eta tresnen bilakaera bateratua

Ardatzak:
Taxonomiak mantentzea da katalogazio-ardatzen egiteko bakarra. Ez dute lotura egiten katalogatutako objektuaren eta esleitutako etiketen artean. Objektua kudeatzen duen sistemak du (atariaren orrialdea, edukia…) katalogatutako objektuaren eta etiketen arteko lotura mantentzeko erantzukizuna.


Bilatzailea:
 Bilatzaileak bi modutara jardun dezake.
Bilaketak federatuz: bilaketa hainbat administraziotara hedatzen da.
Edukiak federatuz: edukien kudeatzaileek “informazioa bidaltzen dute bilatzailean indexatzeko”.



Lortutako bilakaera


Edukiak
Lehen
Orain
Edukiak eta eduki horiek aurkezten ziren ataria lotuta zeuden. Edukiak ezin ziren berrerabili atari batetik bestera.

Edukiak eta atariko orrialdeak independenteak dira. Edukia edozein ataritan bistaratu daiteke.
Edukiak aplikazio askotatik kudeatzen ziren, eta, horren ondorioz, eduki-hobiak sortzen ziren.
	Ezinezkoa zen euskadi.net-en zer zegoen jakitea.

Ezinezkoa zen ezkutuan zeuden eduki horiek bistaratzeko bilaketak egitea.
Edukiak eredu bakar batean oinarrituta kudeatzen dira.
	Eusko Jaurlaritzaren eduki guztiak edozein ataritan bilatu daitezke, baita erreferentzia jarri ere.

Hainbat jatorritako edukiak bistaratzen dituzten bilaketak konfigura daitezke.



Atariak
Lehen
Orain
Atari bakoitza egiteko, tresna teknologiko eta estilo-liburu desberdinak erabiltzen ziren, usagarritasun- eta erabilgarritasun-irizpideak kontuan izan gabe.

Atariak kudeatzeko tresnaren bidez, lorpen hauek egin dira:
	Bat-egite teknologikoa: bilakaera, kudeaketa, euskarria… errazten ditu.

Estilo-liburua, usagarritasuna eta erabilgarritasuna ziurtatzea.
Atari bat egiteko ekimen berri bakoitzak tresnen garapen konplexua eskatzen zuen.

Atariak kudeatzeko tresna nahikoa malgua da edozein eskakizun berritara egokitzeko.
Funtzionalitate berriak atari guztietan daude eskuragarri.



Ardatzak eta bilatzailea
Lehen
Orain
Ez zegoen katalogazio-eredu bakarrerako taxonomiarik: aplikazio/atari bakoitzak bere ardatzak kudeatzen zituen.

Katalogazio-ardatzen kudeaketa-tresnak hauek kudeatzeko aukera ematen du:
	Katalogatzeko taxonomia orokorrak.

Sail bakoitzaren katalogazio-taxonomiak.
Ezinezkoa zen atarien arteko bilaketa gurutzatuak egitea.

Katalogatzeko taxonomia zentralizatuei esker, edozein gordetegitan egin daitezke bilaketak (edukiak, atariak…).


Harremanetarako informazioa


Komunikazio-tresna bat jarri da martxan, prestakuntza-ikastaroa egin ondoren sor daitezkeen galderei erantzuteko. Helbide elektroniko honetan egin ditzakezue galderak:


formacionsweb@ej-gv.es



