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JAGONETen arduraduna

1 . Galdelekuan jasotako galderak: 961 (iaz baino %39 gutxiago)*

2 . Banan-banan emandako erantzunak: 954 (iaz baino %37 gutxiago)*

3 .  Datu-basea osatzen duten galde-erantzunak: 542 (iaz baino %3 gehiago)

4 .  JAGONETeko orri nagusia zenbat aldiz bistaratua: 136 .480+X (iaz, 
140 .273)**

5 .  JAGONETeko datu-basean egindako bilaketak: 60 .335 (iaz baino %15 
gehiago)

6 .  JAGONETen bistaratutako galde-erantzunak: 78 .637+X (iaz, 
62 .853)**

***  LEHEN OHARRA: Azken hiruzpalau hilabeteetan, murrizketa nabarmena gertatu 
da galdelekuan jasotako galdera-kopuruan . Dirudienez, EUSKALTELek bere al-
detik ezarritako SPAM postaren aurkako iragazki automatikoak zaborretara bota 
ditu galdera asko . Ezin izan dugu orokorki frogatu (EUSKALTELekoek ez baiti-
gute argibiderik eman), nahiz eta zenbait kasutan ziur badakigun galdelekura 
iritsi gabe bidean galdu direla guk, berariaz, probatarako, bidalitako hainbat gal-
dera .

***  BIGARREN OHARRA: 2008ko abendutik aurrera, bisitak eta orri-bistaratzeak 
zenbatzeko modua erabat aldatu da www .euskaltzaindia .net <http://www .euskal-
tzaindia .net/> webgunean, gaur egun Interneten indarrean dagoen sistema-aldake-
tak eraginda .
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*** JAGONET: datu-baseko 2008ko datuak, hilez hil

JAGONETeko datu-basean 
egindako bilaketak

urt. ots. mar. api. mai. eka.
5 .179 4 .944 4 .848 5 .865 5 .563 4 .712
uzt. abu. ira. urr. aza. abe.

4 .085 4 .596 5 .563 5 .530 5 .985 3 .465 ?
JAGONETen bistaratutako 
galde-erantzunak

urt. ots. mar. api. mai. eka.
5 .561 5 .045 4 .295 7 .203 7 .635 5 .214
uzt. abu. ira. urr. aza. abe.

4 .423 9 .601 7 .635 11 .631 10 .394 ***
JAGONETeko orri nagusia 
zenbat aldiz bistaratua

urt. ots. mar. api. mai. eka.
13 .963 13 .616 11 .823 13 .721 12 .280 11 .209

uzt. abu. ira. urr. aza. abe.
9 .587 7 .613 12 .280 15 .640 14 .748 ***

***  HIRUGARREN OHARRA: 2008ko abenduko datuak falta dira, bigarren oharrean aipatutako 
sistema-aldaketaren eraginez .


