
1. ERANSKINA 

PRESKRIPZIO TEKNIKOAK 

1.– Soilik datu-baseetan deskribatutako artxibo-funtsak digitalizatuko dira; 

deskribapen-fitxa bakoitzari –digitalizazio-unitatetzat hartuko da– bilduma- eta item-

kodearen metadatuak gehituko zaizkio. Datu-basearen formatua Euskadiko Artxibo 

historikoarekin koordinatuko da, eta FileMaker programa hobetsiko da. Fitxategiek 

erreprodukzio-gailuen kapturako jatorrizko metadatu teknikoak izango dituzte. Fitxategi 

digitalek metadatu teknikoak izango dituzte, EXIF 2.2 estandarraren arabera, 

digitalizazio-prozesuari dagokion informazioarekin. 

2.– Digitalizazioa nagusiki aireko eskanerrarekin edota argazki-kamerarekin egingo 

da, horrela agindu honetan eskatutako kalitatea eta baldintza teknikoak bermatuko dira 

eta. 

3.– Dokumentu guztiak tonu jarraituko irudi gisa hartuko dira, eta, beren edukia eta 

egoera fisikoa zehaztasun handienaz erreproduzitzeko, kolore errealean digitalizatuko 

dira; kolorearen bizitasuna, gutxienez, 24 bitekoa izango da. 

4.– Digitalizatzerakoan gutxieneko bereizmena 5600 x 3700 pixelekoa izango da, 

300 ppp-tan, dokumentua beti kalitate fotografikoarekin inprimatu ahal izateko, gutxienez 

jatorrizko neurrian. Adierazitakoa baino bereizmen handiagoa erabiltzea hobekuntzatzat 

hartuko da edota digitalizazio kalitatearen balio erantsi gisa. Ezaugarri bereziak dituzten 

dokumentuak –hala nola paperezko argazkiak, gardenkiak, planoak, entzunezko 

dokumentuak etab.– era berezian digitalizatu beharko dira, haien ezaugarriak eta 

Euskadiko Artxibo Historikoak ezarritako preskripzio teknikoak kontuan izanda. 

5.– Digitalizazioa (dokumentu berezi, grafiko, argazki, marrazki, plano eta abarrena 

izan ezik) «orrialde bikoitza» sistema erabilita egingo da beti; hots, dokumentu edo 

espedientearen aurreko ifrentzua eta hurrengo aurkia irudi bakoitzean. Espediente 

bakoitzaren eskuinaldean geratzen den lehen folioan (aurkia) eta ezkerrean geratzen 

den azken folioan (ifrentzua) izan ezik, kasu horretan hasierako eta bukaerako 

fotograma bana egingo baitira. Item bakoitza bereizita digitalizatuko da. 

6.– Digitalizazioaren emaitza gisa, honako hauek emango zaizkio Euskadiko Artxibo 

Historikoari digitalizatutako irudi bakoitzeko: 

6.1. Fitxategi bat TIFF 6/0/ISO formatuan, konprimatu gabe eta kapturako 

gehieneko bereizmenarekin. Artxibo hori segurtasun-fitxategitzat hartuko da. 

6.2. Segurtasun-fitxategiaren bereizmen bereko eta konpresiorik gabeko JPG 

formatuko fitxategi bat, dagokion jatorrizko kaptura-fitxategitik edo, halakorik ezean, 

segurtasun-fitxategitik eratorria. Artxibo hori digitalizazio-mastertzat hartuko da. 

6.3. Fitxategi bat JPG formatuan (hedatzeko kopia izango da), hori ere jatorrizko 

kaptura-fitxategitik edo digitalizazio-masterretik eratorria, bereizmena 3266 x 2100 

pixelekoa izango da 175 ppp-tan, eta jatorrizko kalitatea edo konpresioa % 60koa, eta 

Interneten hedatzeko optimizatua. 



6.4. Artxibo-funtsek argazkiak badituzte, argazki bakoitzeko kaptura-fitxategi bat 

gehituko da RAW formatuan, arau orokorretan zehaztutakoez gain. 

7.– Artxibo-funtsek entzunezko edo ikus-entzunezko dokumentuak badituzte, 

honako hauek entregatuko zaizkio Euskadiko Artxibo Historikoari: 

7.1. Lehen kopia digital bat AIFF formatuan, segurtasun-fitxategi gisa. 

7.2. Bigarren kopia digital bat WAV formatuan, digitalizazio-master gisa. 

7.3. Hirugarren kopia digital bat MP3 formatuan (128 KB/s), hedapen- edota 

kontsulta-fitxategi gisa. 

8.– Euskadiko Artxibo Historikoari kopiak entregatzeko/biltegiratzeko formatua: 

8.1. Kontserbazio- eta kontsulta-kopia bana, gutxienez 500 GB-eko edukiera duten 

disko gogorretan, eta USB 3.0 edo Firewire 400/800 ataka bidez konektatu ahal izateko 

moduan. Halaber, fitxategi guztiak zuzen irekitzen edota irakurtzen direla ziurtatu 

beharko da, balizko grabazio-akatsak ezabatzeko. 

8.2. Disko gogorra grabazio-formatu hibridoan grabatuko da, hau da, formateatuta, 

fitxategiak irakurtzeko moduan bai Windows sistema eragileetan, bai Appleren 

MacOSen, bai Linux/Unix-en. 

8.3. Biltegiratze-euskarriek, jatorria zein den jakiteko, erakundearen identifikazio-

datuak eraman beharko dituzte eta, hala badagokio, irudien titulartasuna. Euskarri 

guztietan, edukia zein den jakiteko behar den informazioa jasoko da: zenbakia, 

izenburua, edukia eta sorrera-data. 

 


