
1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak 
eta eduki digitalak: 

1.1.6. Engineering Village: Compendex eta Inspec

Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da: Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia, 2020

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala

Konpetentzia Digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak



Engineering Village: 
Compendex eta Inspec

Informazioa eta datuen 
tratamendua.
Nabigazioa, bilaketak eta 
informazioaren filtratzea, 
datuak eta eduki digitalak



HELBURUAK

Engineering Village, eta Compendex eta Inspec
datu baseak zer diren eta zertarako balio duten 
ezagutzea

Bilaketa ezberdinak eginez informazioa bilatzea

Informazio alertak sortzea

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



LABURPENA

 Ezagutu Compendex eta Inspe datu-baseak
 Sartu informazio atarira

 Bilatu zure lanaren gaiari buruzko erreferentziak 
(artikuluak, tesiak…)
 Gako-hitzak erabiliz 
 Bilaketa aurreratua erabiliz
 Gaiak erabiliz Thesaurus Search-aren bidez

 Mugatu zure bilaketa

 Emaitzak zure beharretara egokitu

 Sortu informazio alertak

 Sartu testu osora



ENGINEERING VILLAGE: 
INGENIARITZAKO DATU-BASEAK

Engineering Village ingeniaritzan espezializatutako informazio ataria da. Bibliotekak
atari honetako bi datu-baseetara sartzeko aukera ematen dizu: Compendex –era; bertan,
ingeniaritzan espezializatutako argitalpenen erreferentziak daude, parekoek
berrikusita, eta Inspec-era, fisika, ingeniaritza eta informatikan espezializatutako datu
base bibliografikora.

Engineering Village-en datu base bakoitzean bilatzeko aukera izango duzu eta baita datu-
base bietan aldi berean bilatzeko aukera ere.



● 20 milioi dokumentu-erreferentzia baino gehiago ditu,
ingeniaritzako 190 diziplinari buruzkoak

● 1884tik gaur arteko informazioa

● Ingeniaritzako espezialitate guztiak hartzen ditu: orokorra,
elektrikoa, elektronikoa, kimika, mekanika, informatika, etab.

● Informazio-alertak sortzeko aukera ematen du

Compendex

Besteak beste: aldizkarietako artikuluak, liburuak,
kongresuetako aktak, prentsako artikuluak, tesiak,
IEEEko estandar teknikoak… aurkituko dituzu

Compendex
ingeniaritzaren alorreko 
datu-baserik osoenetako

eta zabalenetakoa da.
Literatura zientifiko-

teknikoa eskaintzen dizu 
zure lan eta 

ikerketetarako.



● 18 milioi erreferentzia baino gehiago ditu
● Espezialitate hauek barne hartzen ditu: fisika, ingeniaritza elektrikoa eta

elektronikoa, konputazioa eta kontrola, informazioaren teknologia, eta
ingeniaritza mekanikoa eta produkzioarena

● Besteak beste: txostenak, liburu-kapituluak, liburuak eta monografiak,
hitzaldiak, kazetaritza-artikuluak, tesiak, patenteak, estandarrak, etab. aurkituko
dituzu

Inspec



SARTU
INFORMAZIOA ATARIRA

Bibliotekaren bilaketa tresnaren bidez. Bilaketa
bat egin ondoren, eskuineko zutabean agertuko da:

Sartu Engineering
Village atarian.

Sartu Engineering Villagen
Bibliotekaren webgunetik edo

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/hasiera
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/datu-baseak-atari-espezializatuak


ZURE LANAREN GAIARI BURUZKO 
ERREFERENTZIAK BILATZEA

Gogoratu informazio bilaketa hasi baino lehen ondorengoa egin behar duzula:

Bilaketaren gaia 
definitu eta galdera 

formulatu

Gako hitzak, eta 
haien sinonimo eta 

ingelesezko 
itzulpenak bilatu

Definitu esparrua 
(kronologikoki, 

geografikoki, etab.)

Zure bilaketaren helburua ondo definitzea garrantzitsua da

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679733


GAKO-HITZEN 
BIDEZKO BILAKETA

Operadore boolearrak idazten ez badituzu, hitz horiek AND (eta) operadorearekin
lotzen ari zara, hau da, hitz guztiak aurkitzea nahi duzu.

Sartu hitzak bilaketa-laukian.

Bilaketa azkarra 
bilaketa-laukiaren 

azpian agertzen diren 
aukerak erabiliz 

mugatu daiteke: data, 
hizkuntza, dokumentu 

mota, etab.

Kontuan izan gako-hitzekin egindako bilaketa ez dela oso zehatza:
dokumentuaren deskribapen osoan hitz hori(ek) bilatuko d(it)uzu; beraz,
baliteke emaitzak garrantzi gutxikoak edo zure interesekoak ez izatea.

Gako-hitzen bilaketa bat egiten duzunean (All fields) dokumentuaren edozein
lekutan bilatzen ari zara (izenburuan, abstract-ean, etab.).



BILAKETA 
AURRERATUA

Bilaketa aurreratuak terminoak eremu jakin batzuetan (izenburua, abstract, etab.)
bilatzeko eta operadore boolearrak erabiliz konbinatzeko aukera ematen dizu.
Bilaketa aurreratutik bilaketa-laukien azpian agertzen diren aukerak ere erabil
ditzakezu lortutako emaitzak mugatzeko.

Begiratu tutorial honi. Oso baliagarria 
izango zaizu zure bilaketei etekin 

handiagoa ateratzeko.

https://youtu.be/mDFLJ6iowDE


Dokumentuen egileek esleitutakoez gain
(Uncontrolled terms), Compendexek gaiak
esleitzen dizkie (Controlled terms) bere
erreferentziei edukia ordezkatzen duen
hiztegi kontrolatu bat erabiliz.

Thesaurus Search: 
GAIKAKO BILAKETA

Gaien araberako bilaketa 
eraginkorragoa eta 

zehatzagoa da gako-hitzezko 
bilaketa baino, eta, beraz, 

berreskuratutako 
erreferentziak oso egokiak 

izango dira eta hobeto 
egokituko dira zure bilaketa-

aurreikuspenetara.



Kontsultatu Engineering Villagen tutoriala
tesauruseko bilaketei buruz.

Thesaurus Search: GAIAREN 
ARABERAKO BILAKETA Vocabulary search: gai batentzako terminoa

bilatzeko edo termino zabalago, espezifikoago edo
erlazionatu bat bilatzeko.
Exact term: erabili gaiaren termino zehatza
ezagutzen baduzu eta haren termino zabalagoak,
espezifikoagoak edo erlazionatuak ikusi nahi
badituzu.
Browse: alfabetikoki ordenatutako termino
guztietan nabigatzeko. "Thesaurusaren aurkibide"
honen orrialdeak bistaratu nahi badituzu, erabili
Previous eta Next botoiak.

Aukeratutako terminoak Selected terms laukian
agertzen dira eta AND edo OR operadoreekin
konbinatu ditzakezu.Klikatu hitz bakoitzaren gainean, erlazionatutako terminoak, termino 

zabalagoak edo espezifikoagoak ikusteko.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25942/supporthub/engineering-village/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTg4NTc3NzMyL2dlbi8xNTg4NTc3NzMyL3NpZC9mVXgxZ0ZUQ2Q0MHZHb3pxbmJaWWdETnBxaiU3RUlUQXFsZWgzcDJWOEFtbWJKdmVwclVkUmNPX0hZTkdmYk1felJyZHR3WUUlN0ViQk5vV3pNaW41dDZNWlZ1RXZpNmYzMktPb3lFS0RidWFURzNuZjdnWHAxcFFKekdnJTIxJTIx


Bilaketa-laukien azpian
erakutsitako aukerez gain,
Engineering Villagek bilaketen
emaitzei iragazkiak aplikatzeko
aukera ematen du. Iragazkiek
emaitzak mugatzea ahalbidetzen
dute.

Iragazkietako batzuk honako hauek dira:

 Acces type: Open Access (sarbide irekia 

duten dokumentuak), Other

 Controlled vocabulary: kontrolatutako 

hiztegia edo gaia

 Document type: aldizkari, hitzaldi edo 

kongresuetako artikuluak

 Year: kronologikoki mugatzeko

 Country/Region: argitalpen-

herrialdearen arabera mugatzeko

Kontsultatu Engineering Villagen tutorial hau iragazkien 
menuari buruz.

MUGATU BILAKETA

https://p.widencdn.net/psmm9h/EVRefineResults_2017_2


PERTSONALIZATU 
EMAITZAK

Sort by
Besterik adierazi ezean, emaitzak 
garrantziaren arabera ordenatuta agertzen 
dira (Relevance), baina dataren, egilearen, 
iturriaren eta argitaletxearen arabera 
ordenatu ditzakezu.

Display
Orri bakoitzean erakutsi beharreko 
emaitza-kopurua alda dezakezu.

Email / Print / Download
Emaitzen artean hautatutako 
erreferentziak bidali, inprimatu edo 
deskargatu ditzakezu, eta baita 
bibliografia-kudeatzaile batera 
eraman ere (Mendeley, Zotero, 
Endnote).

Pantailaren goiko aldean menu zabalgarri
batzuk aurkituko dituzu, emaitzak
pertsonalizatzeko eta hautatutako
erreferentziak gorde, esportatu edo bidaltzeko:



KUDEATU 
BILAKETAK

Create alert
Gordetako kontsulta batekin bat datozen 
erregistro berriei buruzko eguneratzea 
astero jasotzeko aukera ematen du.

Save search
Bilaketa bat gordetzeko aukera ematen 
du, beranduago erabili ahal izateko.

Share search
Esteka baten bidez bilaketa bat 
partekatzeko aukera ematen du.

RSS feed
Bilaketaren emaitzen eguneratzeak 
aktibatzeko aukera ematen du, esteka 
bat kopiatuz eta zure RSS irakurgailuan 
itsatsiz.

Goiko aldean, alertak sortzeko eta bilaketak
gordetzeko aukerak aurkituko dituzu.
Funtzio horiek erabiltzeko, saioa hasi behar
da plataforman (Create account).
Gainera, bilaketa parteka dezakezu, eta
eguneratzeak aktibatu RSS bidez.



ERABILTZAILE GISA 
ERREGISTRATU

1. Egin klik Registrarme ahora botoian.
2. Idatzi helbide elektroniko instituzionala eta egin

klik Continuar gainean.
3. Zure helbide elektronikoaren azpian idatzi

pasahitza eta aukeratu Continuar y Conectarse.
4. Konexioa zuzen egin dela dioen mezua azalduko

da (Conexión correcta). Egin klik Continuar en
Engineering Village botoian.

Erabiltzaile-saioa 
hasteak funtzionalitate 

gehigarri batzuk 
erabiltzeko aukera 

emango dizu, hala nola 
alertak sortzea, 

bilaketak gordetzea 
etab.



ALERTAK SORTU

Engineering Villagek alertak konfiguratzeko
aukera ematen dizu, dagoeneko egindako
bilaketa batekin bat datozen erregistro berriak
lortu ahal izateko.
Funtzionalitate hori aktibatzeko, erregistratuta
egon behar duzu eta plataforman saioa hasi
behar duzu. Bilaketa egindakoan, egin klik
Create alert botoiaren gainean.
Botoia Remove alert aukerarekin ordezkatuko
da, eta alerta berria Alerts menuaren ondoan
agertzen den zirkulu urdinera gehituko da,
pantailaren goiko aldean.

Alerts menuan, gordetako alertak kudeatu
ditzakegu: alertak aktibatu edo desaktibatu,
ezabatu, bilaketak partekatu, etab.



ESPORTATU BIBLIOGRAFIA-
KUDEATZAILE BATERA

Aukeratu deskargatu 
beharreko informazioa

Kontsultatu bibliografia-kudeatzaileei buruzko 
informazioa gehiago Bibliotekaren webgunean.

Deskargatzeko aukeren artean,
hautatutako erreferentziak
bibliografia-kudeatzaile batera
esportatzeko aukera dago. Horri
esker, automatikoki eraman
ditzakegu Mendeley, RefWorks...

Erabiltzen dugun kudeatzailearekin
bateragarria den formatuko fitxategia
(BibTex, RIS, csv, etab.) atera dezakegu,
eta kudeatzailera inportatu.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kudeatzaile-bibliografikoak


KONBINATU ZURE 
BILAKETAK

Compendex-eko bilaketa guztiak Search history atalean gordeko dira. View all results botoian klik
eginda, bilaketen hainbat alderdi kudeatu eta konbinatu ahal izango dituzu. Bilaketen historikoa saioa
ixtean desagertuko da. Bilaketak zure profil pertsonalean gorde nahi badituzu, lehenik eta behin, zure
erabiltzaile-kontua aktibatu behar duzu, eta bilaketak saioa hasi ondoren egin.

Kontsultatu bilaketen historiari buruz Engineering Villagek
eskaintzen duen informazioa.

Bilaketak aukeratu 
konbinatu eta 

gorde ditzakezu; 
alertak aktibatu, 

editatu edo 
ezabatu.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25661/supporthub/engineering-village/


Full text botoia duten erregistroek testu
elektroniko osora sarbidea ematen dute soilik
artikuluak sarbide irekian argitaratu direnean
edo Bibliotekako bildumetan daudenean.

SARTU TESTU OSORA

Gogoratu "Full text"  botoiak testu osorako 
sarbidea emango dizula, baldin eta 
dokumentuak sarbide irekian edo 
liburutegiko bildumetan badaude.



GEHIAGO JAKITEKO...

Begiratu Engineering Villagen funtzionamendu eta 
erabilerari buruzko bideo-tutorial hauek.

Zalantzarik baduzu, galdetu bibliotekan!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbChoMNceCL4zMdxGZz3xJINzGOepLl1G
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kontsultatu


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Dorleta, z/g. 
20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.
T. 943714157
biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Ibarra Zelaia, 2
20560, Oñati, Gipuzkoa.
T. 943718009
biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center
Biblioteka
Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 
20009, Donostia, Gipuzkoa.
T. 943574514
biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa
Biblioteka
Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.
Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.
T. 943794700
biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak
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