
 
 

2. Komunikazioa eta lankidetza 
2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea 
  
  
1. Edukiaren sindikazioa: [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon 
daiteke.]  
a) Web sozialean banaketa-zerrenda espezializatua da. 
b) Aldez aurretik hautatutako hainbat webgunetatik informazio eguneratua jasotzeko 
aukera ematen du. 
c) Informazio-alerten sistema bat da. 
 
2. Zer da RSS? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Informazio-atari bat, arlo jakin bateko eduki espezializatu guztiak biltzen dituena. 
Liburutegiek eta dokumentazio-zentroek egin ohi dute. 
b) Edukiak azkar hedatzea errazten duen teknologia, komunikazioa trukatzen 
lagunduz. 
c) Enpresa batek bere web orrian egindako albisteak hautatzea, bere arloan 
eguneratze aldera. 
 
3. Datu-baseek informazio-alertak sortzeko aukera ematen dute? [Aukeratu erantzun 
zuzena] 
a) Bai 
b) Ez 
c) Batzuk bai; beste batzuk, ez 
 
4. Nola sindikatu webgune bateko edukiak? [Aukeratu erantzun zuzena] 
a) Webgunea diseinatu duen enpresaren ordainketa-harpidetzaren bidez. 
b) Feeds edo kanalen bidez, bertan argitaratutako informazioaren bertsio bat 
dutenak. 
c) Testu-prozesadore batean edukiaren kopia eginez. 
 
5. Nola irakurri webgune bateko eduki sindikatua? [Aukeratu erantzun zuzena/k. Bat 
baino gehiago egon daitezke.] 
a) Interneteko nabigatzaile baten bidez 
b) Eduki-agregatzaile baten edo feed-irakurgailu baten bidez 
c) Testu-prozesadore batekin 
 
6. Blog batean sarrera eta/edo iruzkinetara harpidetu zaitezke [Egia / Gezurra] 
a) Egia 
b) Gezurra 
 



 
 
7. Web sozialeko zein zerbitzuk ematen dizu aukera webguneetara harpidetzeko eta 
horietako bakoitzean sartu beharrik gabe noiz eguneratzen diren jakiteko? [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Markatzaileak 
b) Blog batek 
c) Wiki batek 
d) Edukien sindikazioak 
 
8. Nire intereseko blog baten argitalpen guztiak (postak) jarraitu nahi baditut, web 
sozialaren zein tresna erabili behar dut? [Aukeratu erantzun zuzena] 
a) Nire nabigatzailearen gogokoen edo markatzaileen barra 
b) b) Edukiak sindikatzea 
c) Markatzaileak 
 
9. Sindikazioaren ezaugarriak hauek dira: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Denbora aurreztea 
b) Informazio eguneratua izatea 
c) Bi erantzunak zuzenak dira. 
 
10. Nire blog gogokoenaren eguneratzeak jasotzeko, beharrezkoa da: [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Nire markatzaileetara gehitzea 
b) Blogaren administratzaileari eskaera bat bidaltzea 
c) Ezin da jaso, egunero sartu behar dut 
d) RSS kanal batean harpidetzea 
 
11. Zer ahalbidetzen du edukiak sindikatzeak? [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat 
baino gehiago egon daiteke.]  
a) Albisteak eta artikulu interesgarriak bilatzeko denbora aurreztea. 
b) Webgune gogokoenetara harpidetzea, haien eguneratzeen berri une oro izateko, 
gune bakoitzean sartu beharrik gabe. 
c) Harpidetutako guneen eguneratzeak lortzea. 
d) Teknologia berriei buruzko banaketa-zerrenda bat sortzea, eta zerrenda horretan 
gaian adituak diren pertsonek baino ezin dute parte hartu. 
 
Gestore bibliografikoak 
 
12. Gestore bibliografikoak: [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon 
daiteke.]  
 Kontsultatutako bibliografia guztia gune bakar batean biltzeko aukera ematen 

dute 
 Bakarrik lokalean lan egiteko aukera ematen dute. Ezin da hodeian lan egin 



 
 
 Erreferentziak datu-base, katalogo eta bilatzaile espezializatuetatik 

esportatzeko aukera ematen dute 
 Hobe EZ erabiltzea. Ikasteko ahalegin handia eskatzen dute, eskaintzen 

dituzten abantailen aurrean 
 
Blogak 
 
13. Blog bat... [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.]  
 Kronologikoki ordenatutako sarreren edo posten multzoa da. 
 Ez du maiz eguneratu beharrik 
 Testu eta irudi motako sarrerak baino ezin ditu bermatzen 
 Sarrerak etiketen eta kategorien bidez antolatzeko aukera ematen du 
 Blog-etan EZ da bilatzen irakurlearekiko interakzioa edo eztabaida 
 Postak beste sare sozial batzuen bidez zabaltzeko aukera ematen du 
 Argitalpen berria programatzeko aukera ematen du 
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