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Laburpena: Hemeroteka Plus eta Prentsa Dosierrak izeneko aplikazioak idatzizko
prentsa jarraitzeko Plazaguneak garatu dituen bi sistema dira. Aurrenak, Hemeroteka
Plusek, 2004ko urtarriletik gaur arte argitaratu diren egunkari garrantzitsuenetan gainean, irizpide konkretuekin bilaketak egiteko balio du eta Prentsa Dosierrak, berriz,
egunero norberaren intereseko zenbait gairen inguruko prentsa dosierrak sortzen ditu
automatikoki.
Resumen: Las aplicaciones Hemeroteka Plus y Prentsa Dosierrak son dos sistemas
desarrollados por Plazagunea para realizar el seguimiento de la prensa escrita. Hemeroteka Plus sirve para realizar búsquedas con criterios concretos en los periódicos más relevantes publicados desde enero de 2004 hasta la actualidad. El segundo, Prentsa Dosierrak,
en cambio, crea automáticamente dossier de prensa sobre diferentes temas del interés del
usuario.

Zer da Hemeroteka Plus aplikazioa
Publikazio idatzien ustiaketa digitala ahalbideratzen duen aplikazioa da.
Hemerotekaplus, hau da, paper euskarrian publikatutako edukien gainean bilaketak egiteko aukera ematen digun sistema bat da.
Ze abantaila eskaintzen ditu
— Bilaketa sistema erraza eta azkarra.
— Emaitzak PDF formatuan jasotzen dira.
— Paper artxiboak ekiditeko aukera ematen digu.
— Dossierrak sortzeko eta postaz bidaltzeko aukera ematen du.
— 2004ko urtarriletik honako egunkariak atzigarri daude sisteman.
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Ze eduki aurkitu ditzaket
HemerotekaPlus bezero bakoitzari egokitzen den aplikazio bat da, eta bezero jakin bakoitzak dituen interesen araberako iturriak ezartzen dira bertan.
Oro har, hasieratik prentsa egunkari nagusienak ditugu bertan sartuta.
Hauek dira bertan aurkituko ditugun iturri nagusiak: Berria, Deia, El Diario Vasco, El Correo, El País, El Mundo, Le Journal, Diario Noticias, Diario
Noticias Álava, Noticias de Gipuzkoa, Gara eta Público.
Nori dago zuzenduta
— Publikazio hauen gaineko jarraipena egiten duen edozein erakunderi.
— Liburutegiak.
— Irakaskuntza.
Aplikazioaren funtzionamendua
Hemeroteka Plus, ondoko irudian ikus daitekeen bezala, erabilerraza da.
Eguneko prentsa ikusteko atala. Klikatu egunkariaren ikonoaren gainean
eta eguneko egunkaria ikusi ahalko duzu.

Bilaketak egiteko atala. Bilaketa irizpidea idatzi ondoren,
egunkari guztiak edo egunkari jakin batzuk aukeratu ditzakezu,
azkenik data tarte bat aukeratu eta bilatu sakatu.

Egunkari osoak eta edizio
ezberdinak aurkitzeko atala.
Aukeratu data eta egunkaria
edo egunkari guztiak eta
sakatu bilatu.
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Irudian ikus daitekeen bezala, hiru ingurune ditu, hala ere garrantzitsuenak
ingurune horia eta urdina dira. Ingurune urdina, egunkari osoak aurkitzeko
erabiltzen da, data eta bilatu nahi den egunkaria aukeratu eta zuzenean egun
horretako egunkaria irekiko zaigu.
Hala ere, ingurune horia da garrantzitsuena, bertan, hitz eta bestelako irizpideen gaineko bilaketak egiteko aukera dugu. Adibidez, Ibarretxeren inguruko
albisteen bilaketa burutu nahi badut, bilaketa eremuan Ibarretxe jarriko dut,
gero ze egunkaritan eta ze data tartetan bilatu nahi dudan esango diot sistemari
eta jarraian Ibarretxe agertzen den egunkari orri guztiak ekarriko dizkit sistemak.
Emaitzak sailkatuta ematen ditu sistemak. Bi sailkapen mota daude, bata
garrantziaren araberakoa, sistemak emaitza bakoitza baloratzen baitu irizpide
batzuen arabera eta garrantzitsuenetik balio gutxienekora ordenatzen ditu, eta
beste aldetik, dataren arabera ere ordenatu daitezke emaitzak.
Ikus emaitza orri bat:

Bilaketa hauetan guztietan euskarazko bilaketak errespetatzen dituen
KAUSI bilatzailea erabiltzen da. Kausi, Plazaguneak eta Euskal Herriko
Uniber tsitateko IXA Taldeak garatutako bila tzailea da. Bila tzaile honek
lematizatzaile bat du eta honi esker gai da bilatu nahi diren hitzen lema ateratzeko, gero lema horretatik flexio bidez eratutako hitz guztiak bilatzeko.
Adibidez, erabiltzaile batek bilatzailean «zerga» hitza jartzen badu, Kausi bilatzaileak, zerga hitzaz gain, zergez, zergen, zergak, zergaz, e.a. bilatuko dizkigu, aldiz, ohiko bilatzaile bat erabiliko bagenu, soilik zerga hitza agertzen den
artikuluak bilatuko lizkiguke.

