
 
 

5. Arazoen ebazpena 
5.1. Arazo teknikoen ebazpena  
 

1. Zer eskaintzen digu sarera wi-fi teknologiaren bidez sartzeak? 
[Aukeratu erantzun zuzena] 

a) Ekipo pertsonalak sare batera konektatzea 

b) Ekipo eramangarriak sare korporatibora konektatzea, kableen erabilera 
saihestuz 
c) Ekipo pertsonalak eta/edo eramangarriak sare korporatibora konektatzea, 
kableen erabilera saihestuz 
d) Erantzun guztiak okerrak dira 
 
2. Laguntza-materialak ikusi ditugunean eta wi-fi sarera konektatzeko 
arazoak konpondu ezinik jarraitzen dugunean, zer egin dezakegu? 
[Aukeratu erantzun zuzena] 

a) Bibliotekariari galdetu 
b) Zure fakultateko erabiltzaileen informatikako arreta-zerbitzuarekin 
harremanetan jarri 
c) Interneten arazoaren konponbidea bilatzen jarraitu 
d) Gailuaren laguntzak erabili 
 
3. Arazo teknikoak: nola konpondu? 
 
a) Kontsultatu “laguntza-gida” arazoa zuk zeuk konpondu ahal izateko 
b) Zure fakultateko zerbitzu teknikoarekin harremanetan jarri 
c) Galdetu ikaskide bati 
d) A eta B egiazkoak dira 
 
4. Zertarako daude bideratuta segurtasun-neurriak? [Aukeratu erantzun 
zuzena] 
 
a) Prebentziorako 
b) Birusak saihesteko 
c) Zibererasoak saihesteko 
d) Guztiak dira zuzenak 
 
 
 



 
 
5. Nola mantendu gure gailuak salbu? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 
a) Antibirus bat erabili eta eguneratuta eduki 
b) Erabili legezko softwarea eta ez deskargatu gomendagarriak ez diren 
fitxategiak 
c) Gailua berez babesten da 
d) A eta B egiazkoak dira 
 
6. Zure gailuaren eta zure datuen segurtasuna oso garrantzitsua da... 
[Aukeratu erantzun zuzena] 

a) Ez kontsultatu informazio pribaturik sare publiko batera konektatuta 
zaudenean 
b) Eguneratu zure sarbide-pasahitzak, noizean behin 
c) Eman zure datuak ezagunei 
d) A eta B egiazkoak dira 
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