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Konektatu

Extranet gunera konektatzeko egin klik  "Extranet" 
deitu estekan. Atariko gaineko nabigazio menuaren 
eskuineko aldean kokatzen da. 

Horrela, extranetera konektatzeko formulario 
batera heltzen zara. Zure erabiltzaile izena sar 
ezazu.

Konektatzen zaren aldiro izen hori jotzerik ez 
izateko,  "Nire izenaz oroitu"  laukian klik egin 
ezazu.

Ondotik, zure pasahitza  sar ezazu. Aldiz, 
segurtasun neurrien gatik, pasahitza ez da 
automatikoki atxikia izanen. 

Konektatuko zaren aldi guziz jo beharko duzu 
beraz. 

Erabiltzailearen izena eta pasa hitza sartu ondoren, 
egin klik  « Bidali» botoian.

Orain, euskal kulturaren atariko extranet gunean 

zaude. 

Artisten  eta elkarteen datuen eguneratzea 
bai eta gertakarien sartzea www.eke.org 
atariko kultura agendan, extranet gunetik 
egiten da. Extraneta bakarrik euskal kulturaren 
edo ondarearen alorrean (artistak, elkarteen 
ordezkariak, pertsona lagungarriak, erakasleak...) 

ari direnei irekia den atariko atal bat da.  Pertsona 
horiek Euskal kultur erakundeak eman kodeak 
dauzkate. 

Extranet ezagutzeko lehen urratsak

1

3

1

2 Konekzio formularioa

Extranet gunearen sartzea

Esteka Extranet gunera

E
x

tran
eta - K

u
ltu

ra ag
en

d
a



Euskal kultur erakundea - 2006ko iraila

www.eke.org atariaren extranet-gida
[ 6 ]

Atariko extranet guneak bertan sar daitezkenei 
bakarrik zuzendu funtzionalitate anitz eskaintzen 
ditu. Funtzionalitate horietan sartzeko, extranet 
guneko orrialde nagusiaren ezkerreko menutik 
abiatu behar da.

Menuaren gaineko aldean, konektatzeko baliatu 
duzun erabiltzailearen izena agertzen da. 
Ondotik  agertzen den « Atera» deitu estekari 
esker deskonekta zaitezke atariko gune publikora 
sartzeko. 
Extranet gunetik ateratzen bazara esteka hori 
baliatu gabe (internet nabigatzailea itxiz adibidez), 
zure ondotik ordenagailua baliatuko duten 
pertsona guziek zure gunera sartzen ahalko 
dira erabiltzaile izenik eta pasahitzik sartu gabe. 
Hori gogoan har ezazu, bereziki zurea ez den 
ordenagailu batean konektatzen bazara. 

Beti ezkerreko menuan, «Zure edukiak » 
aipamenaren azpian, kultura eragilearen izena 
agertzen da  (elkartea, pertsona lagungarria 
edo artista). Bere edukiak aldatu beharko dituzu 
(eremu hori "espazioa" deitugu dugu). Datu horiek 
atariko gune publikoan ikus daitezke. Beste izen 
batzu ager daitezke kultura eragile baten baino 
gehiagoren espazioz arduratzen bazara.  Izenik 
ez bada agertzen, horrek erran nahi du ez duzula 
kultura eragileren ardurarik. Espazio bat sortu nahi 
baduzu, sar zaitez harremanetan gurekin. 
Kultura eragile baten espazioa aldatzeko, kultura 
eragile horren izenean klik egin behar duzu. 
Horrela, extranetaren edizio orokorreko eremuan 

sartzen zara. Extranetaren orrialde nagusira 
itzultzeko, egin ezazu klik edizio orokorreko « Itzuli 
extranetera » deitu estekan.

Ezkerreko menuan egonez, « Agenda » deitu  atal 
bat bereiz daiteke. Bertan klik eginez, bakarrik 
atariko behin-behineko agenda ikus dezakezu.  
Bakarrik extranetera sar daitezken pertsonei 
irekia da. « Gertakari bat sortu » estekan klik 
egin dezakezu kultura gertakari baten gehitzeko 
extranetaren behin behineko agendan. Horrela, 
bete beharreko formulario batera heltzen zara. 

Barneko eztabaida topagune bat bada ere 
extranetaren erabiltzaileei zuzendua dena.  
Igorritako azken mezuak irakur daitezke eta mezu 
bat igortzen ahal da  « Azken mezuak » eta « Mezu 
bat sortu»  estekak baliatuz.

Bestalde, « Tresna kutxa» deitu atal batek zerbitzu 
eta laguntza multzo bat biltzen ditu extranetaren 
erabiltzaileentzat baliagarriak direnak. Tresna 
horiek bereziki kultura biziaren eragileei zuzenduak 
dira eta denborarekin garatuak izanen dira. Teknika 
(internet) eta antolakuntza (hedapen zerrendak) 
arloak, bai eta gai juridikoak eta finantza arloak 
aipatuak izanen dira (aholkuak...).  

Extranet gunearen orri nagusiko menua

2 Edizio interfazea eta esteka 
extranetaren orrialde nagusira.

Extranet gunearen
funtzionalitateak

1
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« Agenda » saileko « Gertakari bat sortu» estekan 
klik egin dezakezu kultura ekitaldi baten sortzeko 
behin-behineko agendan. 

Bete beharreko  orrialde batera heltzen zara (ikus 
irudiak ondoko orrialdeetan).

Gertakariaren hasierako eta bukaerako egunak 
zehaztu itzazu menuak eskaini aukerak baliatuz. 
Ondoren, gertakariaren mota eta gaia hauta 
itzazu. Hautaturiko bi hitzak tituluaren osagarri dira 
eta ekitaldiaren hobeki mugatzen laguntzen dute.  

« Egoera» eremua garrantzitsua da. Eginen duzun 
hautuaren arabera, moderatzaileak jakinen du zure 
gertakaria konfirmatua den (segur zara idatzi duzun 
bezala iraganen dela), proposatua (ez zara segur 
iraganen dela baina egun horretan aurreikusten 
duzu ) edo ezeztatua (nahi duzu gertakari hori 
behin-behineko agendatik kentzea).

- Gertakaria "konfirmatua" baldin bada, 
moderatzaileak atariko internauta guziek ikus 
dezaketen agenda publikora pasaraziko du. 
Ondorioz, behin-behineko agendatik desagertuko 
da eta ezingo duzu gehiago aldatu. 
- Gertakaria "proposatua" baldin bada, 
moderatzaileak behin-behineko agendan utziko 
du zuk egoera "konfirmatu" arte. 
- Gertakaria « ezeztatua» baldin bada, 
moderatzaileak behin-behineko agendatik 
ezabatuko du  (zuhaurek egin ez dezakezuna).

Extranetaren orrialde nagusiko menua 
"Gertakari bat sortu" fitxa.

1

Gertakari bat sortu

Kultura agenda aberats dezakezu zure ekitaldiak 
sartuz. Ekitaldiek euskal kulturarekin eta 
ondarearekin zerikusia ukan behar dute. 

Abisuak laburrak dira eta multimedia osagairik 
ez dute (irudirik eta soinurik ez...) Baina urrunago 
ikusiko dugun bezala, hiperestekak egin daitezke 
horrelako dokumentuetara. 

Gune horretan sartuko dituzun xehetasunak 
ez dira berehala atariko agenda publikoan 
agertuko. 

Lehen-lehenik extranet gunean ikus daiteken 
behin-behineko agendan agertuko dira. 

Agenda pribatu honek bi funkzio betetzen ditu :

- Lehenik moderazio funkzioa betetzen du, 
gertakariak behin betiko atariko agenda 
publikoan agertarazi aitzin. Moderatzaile batek 
xehetasun guziak aztertzen ditu. Kontrolatzen 
du bereziki baitezpadako xehetasunak 
agertzen direnez (tokia, tenorea, xehetasunak) 
erabiltzaileek sortu gertakari bakoitzarentzat. 

- Bestalde, behin-behineko agendari esker, ikus 
daiteke zer nolako ekitaldiak aurreikusiak diren 
epe ertainera, tokia eta eguna baieztatuak 
ez baldin badira ere.  Sistema horri esker, 
antolatzaileek beren ekitaldien aurreikuspenak 
eman ditzakete, gertakari bat baino gehiago izan 
ez dadin egun berean. 

Kultura agenda2
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Ondotik, zure gertakariaren  izenburua sar ezazu. 
Hautatu dituzun gaiaren eta motaren osagarria 
izan behar du. Hizkuntzari dagokion atalan, "eu"-
k euskara erran nahi du, "fr"-ek frantsesa, "es"-ek 
gaztelera eta "en"-ek inglesa. 

Kasu : makorik ez balia izenburuan. Alabaina, 
arteko hitzak ezabatzen dituzte. Hobe apostrofe 
bikoitz bat baliatzea horien ordez.

Euskal kultur erakundeak euskarazko izenburuaz 
eta edukinaz arduratuko da euskarazko itzulpenak 
ezin baldin badituzu egin. 

Itzulpen automatikorik ez da. Agendako gertakari 
bat ez baldin bada agertzen internautak hautatu 
hizkuntzan,  lehenetsi nabigazio hizkuntzen artean 
finkatu lehentasunaren araberako hizkuntza 
agertuko da. 

Horrela, abisu bat ez baldin bada gaztelerara 
itzulia izan, frantsesezko edo euskarazko bertsioa 
agertuko da, internautaren nabigatzailearen 
doikuntzen arabera. 

"Testua" edukineko eremuetan, ez ahantz 
oinarrizko galderen egitea abisua begiratuko 
dutenen asetzeko :  

- Zer (deskribapena) ?
-  Noiz (tenoreak) ?
- Non (herria, tokia) ?
- Nola (erreserbazioak, prezioa) ?
- Nor (antolatzailea eta kontaktua) ?

Garrantzitsua da zure lana grabatzea beste edozein 
dokumentu idaztean eginen zenukeen bezala.

Horren lortzeko egin klik formularioaren azpian 
dagoen  « gorde »-n. 

Zure gertakaria sartu duzu.

2 Gertakari baten gehitzeko 
bete beharreko orrialdea
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Behin-behineko agendan grabaturiko gertakariak 
taula batean agertzen dira, kronologikoki 
sailkatuak.

Sailkapenak egin daitezke, taularen behereko 
aldean dagoen « Urtea-Hilabetea » menuari esker. 

Grabatu duzun gerkakaria behin-behineko taulan 
agertzen da, eta hori edizio egoera edozein izanik 
ere (finkatua ala ez). Ohartuko zara "Egoera" deitu 
taulako azken zutabean, zure abisuarentzat hautatu 
egoeraz gain "Aldatu" deitu esteka bat badela. 
 

Esteka hortarik, zure abisuko xehetasunak alda 
ditzakezu. Horri esker bete beharreko orrialdera 
heltzen zara. 

Egin beharreko aldaketak eta gehiketak egin 
ondoren, ez ahantz « Gorde» botoiari ekitea zure 
aldaketak kontutan hartuak izan daitezen. 

Zure abisua internautek ikusiko duten bezala 
agertzen da. 

Horren aldatzeko edo behin-behineko agendaren 
beste gertakarien ikusteko,  ezkerreko menuko 
"Agenda" estekan klik egin ezazu edo nabigazio 
bideko "Agenda" hitzean.

Beste erabiltzaileen abisuak ikus ditzakezu ere 
beren izenburuetan klik eginez. Baina ezin dituzu 
aldatu, "Aldatu" esteka bakarrik zure abisuarekin 
agertzen baita. 

Bestalde, ez duzu abisurik ezabatzen ahal, ez eta 
zurea ere. Moderatzaileari abisu bat kendu behar 
dela jakinarazteko, "Ezabatu" egoera ezarri behar 
diozu.  Horretarako, "Aldatu" estekatik, edizio 
datu-orrira itzul zaitez. 

Gertakari bat kontsultatu
eta aldatu

Gertakariak bilatu dataren arabera1

2 Abisu baten aldatzeko esteka.

3 Abisu baten ikuspegia aldaketen ondotik

4 Nabigazio bidea erabil aurreikusitako gertakarien 
taulara itzultzeko (egin klik "Agenda"-n)
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Abisuak paragrafotan egitura daitezke estilo efektu 
batzuekin (lodiz, etzanik…). Gainera, hiperestekak 
sor daitezke denentzat ulergarria den mintzaira 
bati esker : testu egituratua.

Testu egituratuak sinbolo arrunt batzu baliatzen 
ditu dokumentu baten egitura adierazteko.

Gertakari bati
itxura eman

TESTU EGITURATUA: 
EGINBIDE NAGUSIAK

Azpiko testua jo ondoren 
(tarte, jauzi eta seinale guziak 
errespetatuz)...

... hona zer ikuspegi agertzen den 

Lerrora itzultzeak ez ditu kontutan 
hartzen.

Sorpresa guti izan ditu aurtengo 
finaleko zortzikoteak, baina izan 
du. 
Belaunaldi aldaketa erabat 
gauzatu da txapelketan. 
Zalantzarako 
tarterik?

Sorpresa guti izan ditu aurtengo finaleko zortzikoteak, 
baina izan du. Belaunaldi aldaketa erabat gauzatu da 
txapelketan. Zalantzarako tarterik?

Paragrafoen sortzeko, lerro bat 
hutsik utzi behar da .

Sorpresa guti izan ditu aurtengo 
finaleko zortzikoteak, baina izan 
du.

Belaunaldi aldaketa erabat gauzatu 
da txapelketan. Zalantzarako 
tarterik?

Sorpresa guti izan ditu aurtengo finaleko zortzikoteak, 
baina izan du. 

Belaunaldi aldaketa erabat gauzatu da txapelketan. 
Zalantzarako tarterik?

Hitz bat lodiz emateko, bi izartxo 
ezarri behar dira hitzaren hasieran 
eta bukaeran. 

Sorpresa guti izan ditu aurtengo 
**finaleko zortzikoteak**, baina 
izan du.

Sorpresa guti izan ditu aurtengo finaleko zortzikoteak, 
baina izan du

Hitz bat etzanik idazteko, bi 
izartxoren artean ezarri behar da. 

Sorpresa guti izan ditu aurtengo 
*finaleko zortzikoteak*, baina izan 
du.

Sorpresa guti izan ditu aurtengo finaleko zortzikoteak, 
baina izan du

Esteka baten sortzeko : klikatu 
beharreko hitza makoen artean 
ezarri eta gero : eta helbidea. 

«Aurki»:http://www.aurki.com da 
munduko bilatzailerik onena. Aurki da munduko bilatzailerik onena.

Mail esteka baten sortzeko: klikatu 
beharreko helbidea makoen 
artean eta gero : mailto : helbidea.

«eke@wanadoo.fr»:mailto:
eke@wanadoo.fr da 
munduko bilatzailerik onena.

eke@wanadoo.fr da munduko bilatzailerik onena.

Izenburu baten sortzeko, bi lerro 
utsik utz eta bi espazio utzi testua 
jo aitzin.

Sarrera 

  Sorpresa guti izan ditu aurtengo 
finaleko zortzikoteak, baina izan 
du.

Sarrera 

Sorpresa guti izan ditu aurtengo finaleko zortzikoteak, 
baina izan du. 

Buleta zerrenda baten egiteko, 
marratxo batzu ezar itzazu eta 
espazio bat ondotik. Lerro bat 
hutsik utz bulet bakoitzaren 
artean. 

Egin beharrekoak:

- Erosketak

- Bazkaria prestatu

- Harrikoa egin

Egin beharrekoak: 

• Erosketak 
• Bazkaria prestatu 
• Harrikoa egin

Bulet zerrenda zenbakidun baten 
egiteko, zenbakiak ezar itzazu eta 
ondotik puntu bat eta espazio bat. 
Lerro hutsak utz bulet bakoitzaren 
artean. 

Egin beharrekoak:

1. Erosketak

2. Bazkaria prestatu

3. Harrikoa egin

Egin beharrekoak: 

1. Erosketak 
2. Bazkaria prestatu 
3. Harrikoa egin
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Erakutsiko dugu itxurarik gabeko testu bat  
nola aldatu itxura baten emateko.

"Testua" eremuan, tokia eta ordutegia aparte ezar 
itzazu, lehen lerro bat eta gero bigarren bat hutsik 
utziz, tarte baten sortzeko testuaren bi zatien 
artean. 
Orain, bi espazio gehi itzazu ondoko paragrafoaren 
lehen hitza aitzin. Gorde.
Horrela, ikusten dugu "Testua" eremuaren lehen 
lerroan sortu efektua : grisez agertzen da eta 
gaineratikoa baino handiagoa. 

Zure abisua irakurtzeko errazagoa izan dadin, bulet 
zerrenda bat sor daiteke. 

Gure adibidean, zerrendan ezarri nahi ditugun  
artisten izenak gainerateko testutik bereiziko 
ditugu. Horretarako, bi lerro huts utz itzazu tarte 
baten sortzeko. 

Lehen kantariaren izenaren aitzinetik marratxo 
bat eta espazio bat ezar itzazu. Bigarren izena 
bereizteko, lehen lerro bat eta gero bigarren bat 
hutsik utz itzazu. Ondotik, egin berri duzuna berriz 
egin ezazu : marratxo bat, tarte bat eta kantariaren 
izena. Eta horrela zerrendaren bukaera arte.

Zerrenda gainerateko testutik bereizteko, aski da 
bi lerro hutsik uztea eta marratxorik ez ezartzea 
ondoko paragrafoaren hasieran. Gorde. Ikusiko 
duzu bulet zerrenda egina izan dela. 

Gainerateko testutik "Xehetasunak" deitu saila 
bereiztea egokia izan daiteke. Bertan, internautek 
gertakariari buruzko beharrezko xehetasunak 
aurkituko dituzte. Aski da bi lerro hutsik uztea, 
"Xehetasunak" deitu zatia eta testuaren gainerateko 
partea bereizteko.

« Xehetasunak » hitza lodiz idatziko dugu. 
Horretarako, bi izartxo bikoitzen artean ezarri 
behar da. Hitza jarraitzen duen testutik bereizteko, 
aski da bi lerro hutsik uztea. Gorde.

Ohartzan gara « Xehetasunak » hitza lodiz idatzia 
dela. 

Datu-orrian sartu testua...

...eta ikuspegia gorde ondoren.

Datu-orrian sartu testua...

...eta ikuspegia gorde ondoren.

1

2

Datu-orrian sartu testua...

...eta ikuspegia gorde ondoren.

3
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Gure adibidean, bi esteka sortu nahi ditugu : 
bata gertakariari buruzko xehetasun gehiago 
ematen duen webgune batera, bestea internautari 
xehetasun gehiago eskatzeko parada eskainiko 
dion helbide elektroniko batera.

Bulet zerrenda bat sortuko dugu bi elementu horien 
bereizteko aitzineko atalean erakutsi metodoaren 
arabera : lerroak hutsik uztea, marratxoak eta 
tarteak, testua, lerroak hutsik uztea, marratxoak eta 
tarteak, testua.

Abisuko http//www.bertsulari.com helbidean klik 
egin ahal izateko, aski da makoen artean ematea.

Ixten duen makoaren ondotik, bi puntu eta 
webgunearen helbidea gehi itzazu, kasu honetan 
makoen artean dagoen http//www.bertsulari.com 
terminoaren helbide bera. 

Horra, egina da. Gorde dezagun. Ikusiko duzu 
esteka egina dela eta abisutik aipatu webgunera 
joan daitekeela.

Eman dezagun nahi dugula internautak http:
//www.bertsulari.com webgunea irekitzea 
« Xehetasun gehiagorentzat sar zaitez gure 
webgunean"  esaldiaren gainea klik eginez. 

Horren egiteko, gorago aipatu metodo bera 
aplikatzea aski da. Esteka eginen duen esaldia 
makoen artean ezar ezazu. Ixten duen makoaren 
ondotik bi puntu eta esaldiaren gainean klikatuz 
agertuko den webgunearen helbidea ezartzen 
dituzu. 

Esteka baten sortzeko info@eke.org helbide 
elektronikoan, printzipio bera da. Helbide hori 
makoen artean ezartzen duzu eta bi puntu gehitzen 
dituzu ixten duen makoaren ondotik. Bi puntuen 
ondotik, mailto hitza idazten duzu eta ondotik 
beste bi puntu. Helbide elektronikoa itsasten diezu 
bi puntuei. Gorde. Ibiltzen da. Helbidearen gainean 
klik eginez, ordenagailuko posta elektronikoko 
programa lehenetsiaren irekitzea eragiten duzu. 
Orokorki, helbide elektronikoen gordetzea 
kontseilatua da, spamming-a edo eskuratu nahi ez 
diren mezuen saihesteko. 

Hiperesteka batzu sortu 
agendatik

Datu-orrian sartu testua...

...eta ikuspegia gorde ondoren.

1

Datu-orrian sartu testua...

...eta ikuspegia gorde ondoren.

2

Helbide elektroniko baten gordetzeko ez da 
hitzez hitz idatzi behar gorago egin dugun 
bezala. Horretarako, esteka gisa baliatzen den 
« info@eke.org » terminoa « Kontaktua » bezalako 
hitz batez ordezka daiteke. Gorago aplikatu 
metodo bera aplikatzea aski da. 
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Artista, elkarte edo pertsona lagungarri bezala 
zutaz mintzo den orrialde bat badukezu  
www.eke.org helbidean, edo bederen kultura 
eragile espazio bat. 

Ez lotsa, esteka bat sor ezazu kultura agendan 
sortu duzun abisutik orrialde horietarik batera edo 
batzuetara. 

Dagokizun xehetasunen atxemateko, errazena 
atariko bilatzailea baliatzea da.  Bilatzen duzun 
hitza jo eta « Bilatu »-n klik egin ezazu. Bilatzaileak 
erakusten du hitza agertzen den zerrenda guzia. 

Hitz berarekin, bilaketak egin itzazu beste nabigazio 
hizkuntzetan. Emaitzak ezberdinak izan daitezke. 

Zure artista edo elkarte espazioa aurkitzeko,  
« Kultura eragileak» sailera joatea eta alorkako 
bilaketa baten egitea komeni izan daiteke ere.

Internauta zure agendako abisua irakurtzean 
bideratu nahi duzun orrialdean zaudelarik, 
orrialdearen http helbidea gogoan atxik ezazu.

Baliatzen duzun nabigatzailearen helbide barran 
agertzen da. 

Helbide hori kopia ezazu. Ondotik, sar zaitez 
extranet gunera behin-behineko agendan sartu 
duzun abisuaren aldatzeko. 

« Gure webgunea bisita ezazu » moduko esteka 
baten sortzea baino ez zaizu gelditzen. Klik egin 
beharko den terminoa mako artean ezar ezazu. 
Ixten duen makoaren ondotik, bi puntu eta kopiatu 
berri duzun http helbidea itsats itzazu. Gorde. 

Agendan ezarri beharreko
hiperesteka batzu bilatu

Atariko indexazio tresnaren bidezko bilaketa :  
emaitzak aldatzen dira hizkuntza batetik bestera, 
dokumentu guziak ez baitira automatikoki 
hizkuntza guzietan agertzen.

1

Bilaketa "Kultura eragileak" fitxaren bidez.2

3 Orrialde baten http helbidearen lokalizazioa 
nabigatzaile batean
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Euskal kulturaren web atariko extranet guneari 
esker, nahi duten kultura aktore guziek beren 
web orriak errazki sortu, garatu eta eguneratu 
ditzakete, informatika eta programeria gehiegi 
ezagutu gabe ere. 

Aurkezpen orri arruntenetik egiazko webgune 
egituraturaino, konbinazio eta bilakaera guziak 
zilegi dira bidalketa tresna azkar honi esker.

Kultura eragileen gunea3

Zure kultura eragile espazioa eguneratzeko eta 
garatzeko, konekta zaitez web atariko extranet 
guneari. 

Ondotik, klik egin ezazu extranetaren orrialde 
nagusiko ezkerreko menuan, « Zure edukiak » 
aipamenaren azpian dagoen zure espazioaren 
izenaren gainean.

Honela, eragile espazioaren eguneratze eta garatze 
interfaze orokorrera sartzen zara. 

Zure izena (edo zure elkartearena) ez baldin bada 
menuan agertzen, horrek erran nahi du zure 
espazioa ez dela sortu. Euskal kultur erakundeak 
kudeatzen du eragile espazioen irekitzea.  
Zure espazioa ez baldin bada irekia, sar zaitez 
harremanetan gurekin. Zure kontua laster irekiko 
dugu. 

Edizio eremuaren azpian «Itzuli extranetera» 
esteka baduzu extranet gunearen orrialde-nagusira 
itzultzeko. 

Interfazearen gaineko aldeko ezkerraldean, zauden 
orrialdearen  izenburua eta  izena agertzen dira.

Orrialde baten izenburua eta izena berdinak izan 
daitezke. Orrialde baten izena orrialdearen html 
helbidean agertzen da. Bere izenburua aldiz, 
zuzenean orrialdearen eduki eremuan agertzen 
da.

Extranetari konektatzeko baliatu duzun  
erabiltzaile izena orrialdearen izenaren azpian 
agertzen da. 

Zure erabiltzaile izenaren ondotik agertzen den 
"Kide" aipamenak erakusten du eragile espazio 
horretako edukiak aldatzeko eskubidea duzula.

Interfazea ezagutu

Sartzea extranetaren edizio gune orokorrera 1

Eragile gunearen 
izena

Orrialdearen 
izena

Orrialdearen izenburua
(hemen hutsik)

Zure erabiltzaile izena Guneko edukien aldatzeko 
eskubidea ematen dizun 
akreditazioa

Konekzio informazioak : gunearen izena, 
orrialdearen izena eta izenburua,  erabiltzaile izena 
eta akreditazioa.

2
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Eguneratze interfaze orokorra hiru zati ezberdinez 
osatua da. Horietan sar zaitezke fitxa sistema baten 
bidez : 

- [1] Edizioa : eremu honetatik gure informazioei 
itxura bat emanen, testuak sartuko, estekak 
sortuko, irudiak txertatuko ditugu, etab. 

- [2] Antolaketa : sortzen ditugun orrialdeen 
antolaketa eremua da. 

Orrialdeen sortzeko baliatzen diren osagaien 
sartze, biltegiratze eta antolatze eremua da. 

- [3] Datuak aldatu :  kultura eragilearen kontaktu 
datuen edizio eremua da. Datu horiek orrialde 
guzietan agertuko dira Euskal kultur erakundeak 
bederen behin moderatuak ukanen dituelarik. 

3 Edizio eremuaren interfazea  - "Edizioa" fitxa aktibatua

[1] [3][2]
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Eragile espazioaren eguneratze interfazetik, klik 
egin ezazu "Datuak aldatu" fitxan. Zure kultura 
eragile datuak biltzen dituen datu-orri batean 
sartzen zara. Internautek datu horiek baliatuko 
dituzte zurekin harremanetan sartzeko. 

Zure lehen orrialdeko ezkerreko aldean agertuko 
dira, bai eta zure web eremuko orrialde guzietan, 
testu bat edo orrialde bat baldin badute.  Zure lehen 
orrialdea hutsa baldin bada, datuak orrialdearen 
erdian agertuko dira (eremu zurian).

Euskal kultur erakundeak ez ditu kontaktu datuak 
moderatzen. Datu-orriaren bidez bidaliak direlarik, 
berehala agertzen dira atarian. 

"Deitura" izendatu lehen eremua garrantzitsua 
da. Alabaina, zure espazioaren lehen orrialdearen 
izena zehazten du. 

Beste eremu gehienak ez dira zailak betetzeko. 
Beteko ez dituzunak ez dira zure orrialdeetan 
agertuko. 

Makorik ez balia ; barneko terminoak ezabatzen 
dituzte. Hala ere, itxura ditzakezu apostrofe 
bikoitzak baliatuz. 

« Webgunea» eremuari dagokionez, ez ahantz 
"http://"-ko www.nirehelbidea.com moduko 
helbide baten sartzea, bestenaz baliteke lotura ez 
ibiltzea. 

"Eke kideak" kontrol-laukian gurutze bat ezar 
ezazu bakarrik Euskal kultur erakundearen kide 
baldin bazara. 

Zure kategoria hauta ezazu. Eragile bakoitza 
kategoria bakar batean sailkatua izan daiteke. 
Hauta ezazu beraz zure iharduerari hobekien 
doakiona. 

Sailkapen hori gehien bat baliatua da internautek 
kategorien zerrenda bat eskaintzen duen atariko 
"Kultura eragileak" sailean errazago atxeman 
zaitzaten.

Bizkitartean, nabigazio modu hori gutxi erabilia da 
eta erabiltzaile gehienek barneko indexazio tresna 
baliatzen dute bilaketen egiteko.  

Kontaktu datuak
eguneratu

Datu-orria1

Momentuz, « Sailak» zerrendatze irizpidea ez da 
baliatua atarian.

Geroan, kategoriak baino sailkapen zehatzagoa 
egiteko parada eskainiko du. Hauta ezazu 
beraz, hobekien dagokizun saila hobekuntzen 
aurreikusteko. 

Zure datu-orria betea delarik klik egin ezazu 
"Bidali "-n. 
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Pantailaren freskatze diskretu batek erakusten dizu 
aldaketak kontutan hartuak izan direla. 

Euskal kultur erakundeak zure fitxa bederen behin 
moderatu baldin badu, frogatzen ahalko duzu 
interfazearen  "Edizioa" fitxan klik eginez.

Hortik, "Aurreikusi" estekan klik egin ezazu. 

Nabigatzailearen leiho berri bat irekitzen da.  
Erakusten dizu zer itxura duen orain zure eragile 
espazioko kontaktu-datuen eremuak. 

Aurreikuspen leihoa itxi ezazu aurrebistatik 
ateratzeko.  

Kontaktu-datuen eremuaren aurrebista 
orrialdearen eskuineko aldean orrialdeak 
elementuak dituelarik (testua ala irudiak...) eta 
moderatua delarik.

2

Datuak sartu orrialde batean
eta itxura bat eman

Datu sartze arrunta

Extranetaren orrialde nagusitik edizio interfazera 
sartuz, "Edizioa" fitxa lehenetsia da. Zure eragile 
espazioa osatzen duten orrialde ezberdinetako 
testua panela hortarik editatua da. 

"Edizioa" fitxaren azpian editatzen duzun 
hizkuntza hautatzeko parada eskaintzen dizun 
goitibeherako menu bat agertzen da. Alabaina, 
orrialde batek lau bertsio ditu : euskaraz, frantsesez, 
gazteleraz, inglesez. 

Zure orrialdea bakarrik frantsesez baldin bada, 
bertsio hori agertuko da erabiltzailearen nabigazio 
hizkuntza edozein izanik ere. 

Zure orrialdea euskaraz eta frantsesez baldin bada, 
lehenik frantses bertsioa proposatua izanen da 
erabiltzailearen nabigatzailean frantsesa lehenetsia 
baldin bada. Nabigatzailearen hizkuntza lehenetsia 
euskara baldin bada, euskara proposatuko da 
lehenik. Orrialdea ez baldin bada gaztelerara edo 
inglesera itzulia izan, euskarazko edo frantsesezko 
bertsio eskainiko da kasuaren arabera. Beraz, 
ongi ulertu behar da lehenetsitako hizkuntzak 
alda daitezkeela internauten nabigatzaileen 
parametrizazioaren arabera.

Lantzen ari garen orrialdearen hizkuntzaren 
hautaketa hizkuntzen goitibeherako menutik

1
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Ez da itzulpen automatikorik egiten bertsio 
batetik bestera eta ez duzu derrigorrez zure testua 
hizkuntza guzietan itzuli behar. 

Komunikazio estrategia bati pentsatu behar da, 
bereziki bilatzaileei begira. Diasporaren inguruan 
ari den elkarte batek hobe izanen du bere 
aurkezpena inglesera edo gaztelerara itzultzea.  
Tokian tokiko gertakari bat antolatzen duen beste 
elkarte batek aldiz, euskarazko eta frantsesezko 
aurkezpen batekin aski izanen du. 

Orrialdearen hizkuntza hautatu ondoren, zure 
testua jo ezazu. Ez ahantz zure lanaren gordetzea 
aurreikuspena begiratu aitzin. 

"Aurreikusi" estekan klik egin ezazu. Leiho berri 
batean orrialdea ikus dezakezu web atarian 
agertuko den bezala.

Orrialde baten aurreikuspen leihoa : orrialdearen helbidean agertzen den "Preview"-k erakusten du aurreikuspen 
moduan zaudela eta ez gunean agertuko den behin-betiko orrialdean. Edizio eremura itzultzeko, leihoa itxi 
nabigatzailearen "Itxi" gurutzean klik eginez.

2

Egin klik gurutzean
leihoaren ixteko.

"Preview"-k erakusten du 
aurreikuspen moduan gaudela.
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Orain leiho hori itxi ezazu. Ikusten duzu "Aurreikusi" 
estekaren ondoan testu batek erakusten dizula 
zure dokumentua zertan dagoen atariko behin-
betiko agerpenari dagokionez.   « Moderazio zai » 
agertzen da.  Horrek erran nahi du Euskal kultur 
erakundeko moderatzaileak ez duela oraino onartu 
zure lana web atarian agertzea. 

Alabaina, zure lana balidazio toki batean atxikia 
da moderatzaileak onartu arte. Horrek erran nahi 
du extranet konekziotik egin duzun lana ez duzula 
galduko baina zure ekoizpena ez dela berehala 
sarean izanen.

Zure orrialdera lan egitera itzuliko zarelarik, , begira 
ezazu « Moderazio egoera » zertan den jakiteko 
zure lanak moderatzailearen onespena ukan 
duenez. 

Moderazioak gehienbat dokumentuaren 
itxura zaintzeko parada eskaintzen du. EKE-ko 
moderatzaileek zure internet argitalpen egitasmoa 
lagun dezakete irizpide tekniko, grafiko batzuen 
errespetuan eta atariaren norabide editorialei 
jarraituz. 

3 "Moderazio egoera" aipamenak erakusten dizu Euskal kultur erakundeak lantzen ari zaren orrialdea onartu 
duenez (eta beraz sarean ezarri).

Testu dokumentu batetik
kopiatu-itsatsi

Anitzetan, Word edo Open Office-ekin jadanik joak 
izan diren dokumentuak badituzu. Proposatzen 
dizugu dokumentu horien edukina berreskuratzea. 

Ondotik, edukin horiei itxura bat eman beharko 
diezu : alabaina, Word  moduko dokumentu bati 
aplikatu estiloak ez dira atxikitzen ahal. 

Ez duzu emaitza onik lortuko "kopiatu-itsatsi" 
zuzenki eginez zure testu-tratamenduko 
programatik extraneten editorera. Alde batetik, 
orrialdearen itxurak ez du zerikusirik izanen atarian 
baliatu estilo efektuekin eta bestetik, hori egiteak 
zure kode orrialdea "kutsatuko" luke. Kode horiek 
ez dira ageri baina internet nabigatzaileetan, zure 
orrialdearen kargatzea debaldetan kargatuko eta 
konplikatuko lukete.

Aitzin beraz, zure Word  edo Open Office 
dokumentua garbituko duzu.  Horretarako, 
errazena « Testu arrunta » formatuan gordetzea 
da.

Zure testu-tratamenduko programarekin, zure 
dokumentuak "Testu arrunta" formatuan gorde 
itzazu horrela eginez : "Gorde honela - Fitxategi 
mota- Testu arrunta" (egokia Word-entzat eta Open 
Office-rentzat).
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Bihurturiko dokumentu hori ireki ezazu.  Orain 
ohar-blokarekin abiatzen da. Hauta ezazu 
interesatzen zaituen zatia. Kopia eta itsats ezazu 
extraneten edizio eremuan. Gorde. Aurreikus. 
Bada kopiatzeko beste metodo bat. Interesatzen 
gaituen testua Word-en kopiatzen dugu eta ohar-

bloka irekitzen dugu (Programak-Gehigarriak-etik 
Windows-en) testua bertan itsasteko. Testuak 
bere itxura guzia galtzen du. Kopia eta itsas ezazu 
extranet editorean gorde aitzin.

Kodetze  ezberdintasunak  testua "testu arrunta" formatura bihurtu ondotik egin "kopiatu-itsatsi"  baten eta 
zuzenki Word-etik egin  "kopiatu-itsatsi" baten artean.

2

Ikuspegia edizio eremuan

Ondorioz sortu HTML kodearen ikuspegia (HTML laukian klikatu eta)

[1. kasua] : Kopiatu-itsatsi bihurketaren ondotik : itxura emate erraza, kodatze arina
 [2. kasua] Kopiatu-itsatsi zuzena : itxura aberatsa, kodatze astuna, behargabeko markak

 [1] 

 [1] 

 [2] 

 [2] 
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Testu bati itxura eman

Zure eragile espazioko orrialde batean sartu duzun 
testuari itxura bat eman diezaiokezu. Orrialdearen 
editorea testu-tratamendu tresna arrunt bat bezala 
ibiltzen da. 
Lehenik, itxura aldatu nahi den testua hautatu 
behar da.
Orrialde-prestaketaren eginbide nagusiak hauek 
dira : 

[1] Lodiz ezartzea
[2] Etzanez ezartzea
[3] Zerrenda zenbakidunen sortzea
[4] Zerrenda buletadunen sortzea
[5] Testu aldaratzea
[6] Marra baten txertatzea
[7] Goiburukodun ala goiburukorik gabeko taula 
baten txertatzea
[8] Menuko geziak erabil itzazu zure ekintzen 
deuseztatzeko edo zure aldaketetara itzultzeko

Extraneten erabiltzaileak beren orrialdeak 
prestatzen laguntzeko, aitzinetik zehaztutako 
estiloak sortu ditugu, adibidez izenburuei 
aplikatuak izan daitezkeenak. 

Estilo horiek baliagarriak dira zerbaiten grafikoki 
egituratzeko. 

"Testu gorputza" goitibeherako panelak sortutako 
estilo guziak biltzen ditu. 

Estilo baten aplikatzeko paragrafo baten 
izenburuari, gainerateko testutik bereiz ezazu lerro 
bat hutsik utziz bien artean. Ondotik, hauta ezazu 

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Edizio eremuaren interfazea :  orrialdeen prestatzeko botoiak1

Testu estiloak aurkezten dituen goitibeherako 
panela. Hemen "Heading 2" aplikatua da lodiz 
eta grisez agertzen den "Elkartearen aurkezpena" 
testuari.

2

E
x

tran
eta - E

rag
ile g

u
n

ea



Euskal kultur erakundea - 2006ko iraila

www.eke.org atariaren extranet-gida
[ 22 ]

eta aukera ezazu nahi duzun estiloa. 
Titulu bati aplikatu estilo efektu baten kentzeko, 
aski da hautatzea eta "Paragraph" aukeratzea 
goitibeherako menuan.

Beste abilezia batzu badira orrialdeen prestatzeko, 
bereziki buleta zerrenden pertsonalisatzeko. 
Horretarako, "HTML" laukitik ikus daitezken HTML 
marken atributu batzu aldatu behar dira. Xehetasun 
gehiagorentzat, sar zaitez harremanetan Euskal 
kultur erakundearekin. 

Mozilla Firefox baliatzen dutenentzat :

Internet Explorer-en, "Testu gorputza"  
goitibeherako panelaren "Paragraph" opzioak ez 
du beste funtziorik betetzen.  

Mozilla Firefox-en aldiz, opzio hori funtsezkoa 
da atariaren aurkezpen orokorraren estiloa 
errespetatzen duen itxura ematea segurtatzeko. 

Firefox-en zure testua joa edo itsatsia duzularik, 
testu guzia hauta ezazu eta "Paragraph" estiloa 
aplika iezaiozu. Ondotik, beste estilo aldaketak 
egiten ahalko dituzu. 

Ez baduzu itxura emate hori aitzinetik egiten, zure 
paragrafoak tinkatuagoak agertuko dira. Horrelako 
arazoak baldin badituzu "Paragraph" estiloko 
aplikazioa baliatu arren, sar zaitez harremanetan 
gurekin. 
Azalduko dizugu nola egin « <p> » marka gehituz 
edizio interfazeko  "HTML" leihoan. 

3 "HTML" laukian klikatuz lantzen ari zaren 
orrialdearen HTML kodera heltzen zara (edo 
"BODY"). 

4 Testua edizio interfazean Firefox-ekin "Paragraph" 
estiloa aplikatu aitzin[1] eta aplikatu ondotik 
[2]. Ikusten duzu testua tinkatuagoa dela lehen 
adibidean  [1]. 

[1]

[2]
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Hiperestekak sortu
orrialde batean

Estekak errazki sor daitezke wek orrialde batzuetara, 
www.eke.org atarian aterpetuak izan daitezen ala 
ez. Aski da beren helbideen ukaitea.
Konkretuki, esteka bat sor daiteke hitz edo irudi 
batzuetan. Internautek informazio gehiago lortuko 
dituzte horietan klik eginez.

Hemen, bereziki testuaren gainean egiten diren 
estekak zehaztuko ditugu.  Hala ere, orokorki urrats 
berak egin behar dira irudien gaineko esteken 
sortzeko. 

Helbideak berreskuratu
web orrialdeetatik

Artista, elkarte edo pertsona-lagungarri bezala, 
seguraski atxemanen duzu www.eke.org atarian 
(edo beste gune batzuetan) zutaz mintzo den 
orrialde bat. Esteka bat sor ezazu zure eragile 
gunetik horietariko orrialde bati edo batzuei 
buruz. 

Dagokizun informazioa aurkitzeko modurik 
errazena atariko bilatzailea baliatzea da. Jo ezazu 
bilatzen duzun hitza eta egin klik  "Bilatu"-n.
Bilatzaileak erakusten du hitza www.eke.org 
agertzen den zerrenda guzia. Bilaketak egin 
itzazu ere nabigazio hizkuntza aldatuz. Emaitzak 
ezberdinak izan daitezke.

Zure artista edo elkarte espazioa aurkitzeko,  
« Kultura eragileak» sailera joatea eta alorkako 
bilaketa baten egitea komeni izan daiteke ere. 
Internauta zure agendako abisua irakurtzean 
bideratu nahi duzun orrialdean zaudelarik, 
orrialdearen http helbidea gogoan atxik ezazu.
Baliatzen duzun nabigatzailearen helbide barran 
agertzen da normalean.
Helbide hori kopia ezazu. Ondotik, sar zaitez 
extraneteko edizio eremuan zure estekaren 
sortzeko. Printzipio orokor hori jarraituz, internauta 
sareko dokumentu anitzetara bideratzen ahalko 
duzu : html orrialdeak, pdf dokumentuak, 
flash fitxategiak, diaporamak…  Xehetasun 
gehiagorentzat, ikus  « Agendan ezarri beharreko 
hiperesteka batzu bilatu » saila.

Esteka bat sortu internet helbide 
batera (Internet Explorer-ekin)

Adibide honetan, « Xehetasun gehiago » moduko 
esapide bat hartuko dugu. Hitz horietan klik eginez, 
internautak « www.bertsulari.com » webgunera iritsi 
beharko du. 

« Xehetasun gehiago » hauta ezazu.  Lurbira-globo 
batek sinbolizatu "Insert link" botoian klik egin 
ezazu.

"Esteka" leiho bat agertzen da. Lehenetsitako "http" 
modua eskaintzen du. Protokolo hori baliatuko 
duzu hiperesteken sortzeko salbu estekak helbide 
elektronikoetara sortzen baldin badituzu. 

Estekaren oinarrizko testua hautatu ondoren, 
edizio menuko tresna-barrako "Insert link" botoian 
klik egin ezazu.
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URL eremuan, « http:// » osa ezazu hautatu duzun 
internet helbidearekin. 

Adibide honetan beraz, http://www.bertsulari.com 
ukanen duzu URL eremuan. 

Hori egin eta, egin klik "OK"-n. Esteka sortu duzu.

Ibiltzen dela egiaztatzeko, gorde eta aurreikus 
ezazu. 

Aipatzekoa da  « www.eke.org » edo « http//
www.eke.org » bezalako  esapideak automatikoki  
hiperestekak bilakatzen direla Internet Explorer-
ekin.

"Insert link" botoian klik eginez irekitzen den 
"esteka" leihoa

2

3 "Gorde" egin ondoren, froga daiteke esteka sortu 
dela eta ibiltzen dela "Aurreikusi"-n klik eginez.  

Esteka bat sortu internet helbide 
batera (Mozilla Firefox-ekin)

Adibide honetan, « Xehetasun gehiago » moduko 
esapide bat hartuko dugu. Hitz horietan klik eginez, 
internautak « www.bertsulari.com » webgunera iritsi 
beharko du. 

« Xehetasun gehiago » hauta ezazu.  Lurbira-globo 
batek sinbolizatu "Insert link" botoian klik egin 
ezazu.

"Esteka" leiho bat agertzen da. URL esteka sartzea 
galdegiten dizu. Sar dezagun nahi dugun URL-a.  
Kasu, helbideak sartu aitzin « http:// » aurrizkia 
idatzi behar da. 

Adibide honetan beraz, http://www.bertsulari.com 
ukanen duzu URL eremuan. 

Hori egin eta, egin klik "OK"-n. Esteka sortua da.
Desauta ezazu beste nonbait klik eginez 
orrialdean. 

Ibiltzen dela egiaztatzeko, gorde eta aurreikus 
ezazu. 

4 Firefox-en esteka leihoak ez du "Type" eremurik 
proposatzen. Zuri dagokizu hastapeneko "http://"-
a sartzea. Bestela, esteken sortzeko modua kasik 
Internet Explorer-entzat bezalakoa da. 
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Esteka bat sortu helbide
elektroniko batera
(Internet Explorer-ekin)

Adibide honetan, « Gurekin harremanetan sartu » 
bezalako esapidea hautatuko dugu. Hitz horietan 
klik eginez, internautak mezu bat igortzen 
ahalko du « info@eke.org » helbidera bere posta 
elektronikoko programa lehenetsiaren bidez. 

« Gurekin harremanetan sartu » hauta ezazu. 
Klik egin "Insert link" botoian. Esteka leiho 
bat agertzen da. Lehenetsitako "http" modua 
eskaintzen du. Aldatuko duzu goitibeherako 
menuari esker « mailto : » opzioa hautatuz. 

URL eremuan, « mailto : » osa ezazu nahi duzun 
helbide elektronikoarekin. Horra zer ematen duen 
hemen : mailto:info@eke.org

Hori egin ondoren, egin klik "OK"-n. Esteka sortua 
da.
Ibiltzen dela egiaztatzeko, gorde eta aurreikus 
ezazu.  Estekak erabiltzailearen posta elektronikoko 
programa lehenetsia irekiarazten du. 

Internet Explorer-ekin, helbideak zuzenki joak 
direlarik « info@eke.org » bezala, automatikoki 
hiperestekak bilakatzen dira.  

Hala ere, hobe helbide elektronikoak zuzenki ez 
sartzea.  Spam igorleek errazki berreskura ditzakete.  
Hobe estekak egitea « Gurekin harremanetan sartu» 
bezalako esapideen gibelean "gordeak" diren 
helbideetara, gorago azaldu bezala.  

Mota aldatu behar da "Insert link" botoian klik 
eginez agertzen den "Esteka" leihoan, "mailto" 
konfigurazioan izateko. Horretarako, goitibeherako 
"Type" panela erabil ezazu.  

1

Ondotik, URL eramuan agertzen den "mailto:"-a 
osa ezazu nahi duzun helbide elktronikoarekin
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Esteka bat sortu helbide 
elektroniko batera
(Mozilla Firefox-ekin)

Adibide honetan, « Gurekin harremanetan sartu » 
bezalako esapidea hautatuko dugu. Hitz horietan 
klik eginez, internautak mezu bat igortzen 
ahalko du « info@eke.org » helbidera bere posta 
elektronikoko programa lehenetsiaren bidez. 

« Gurekin harremanetan sartu » hauta ezazu. 
Klik egin "Insert link" botoian. Leiho bat agertzen 
da. URL helbide bat galdetzen dizu. 

 « mailto : » idatziko duzu (« http:// »-ren antzekoa 
da posta elektronikoarentzat) eta ondotik nahi 
duzun helbide elektronikoa.

Hori lortzen dugu : mailto:info@eke.org

Hori egin ondoren, egin klik « OK »-n. Esteka sortua 
da. Esteka desauta ezazu beste nonbait klik eginez 
orrialdean. 
Ibiltzen dela egiaztatzeko, gorde eta aurreikus 
ezazu.  Estekak erabiltzailearen posta elektronikoko 
programa lehenetsia irekiarazten du. 

Firefox-en "Esteka" leihoak ez du "Type" eremurik 
eskaintzen. Zuri dagokizu hasierako "mailto:"-a idaztea.  
Bestela, esteken sortzeko modua kasik Internet Explorer-
entzat bezalakoa da. 

Hala ere, hobe helbide elektronikoak zuzenki ez 
sartzea.  Spam igorleek errazki berreskura ditzakete.  
Hobe estekak egitea « Gurekin harremanetan sartu» 
bezalako esapideen gibelean "gordeak" diren 
helbideetara, gorago azaldu bezala.  

Esteka bat aldatu edo kendu
(Internet Explorer-ekin)

Sorturiko esteka baten aldatzeko, estekan klik egin 
edizio eremuan eta ondotik  "Insert link" botoian. 
Aldaketak egin itzazu esteka leihoaren URL 
sekzioan. Egin "OK". 
Aldaketak kontutan hartuak dira lana gorde bezain 
laster.

Sorturiko esteka baten kentzeko, estekan klik egin 
edizio eremuan eta ondotik  "Insert link" botoian. 
Esteka leihoko URL sekzioan agertzen den guzia 
ezaba ezazu. Egin "OK".
Aldaketak kontutan hartuak dira lana gorde bezain 
laster.

Internet Explorer-ekin, edizio eremutik, egin ezazu klik 
esteka sortu duzun testuan (edo irudian). Ondotik "Insert 
link" botoian klik egin ezazu. "Esteka" leihoan esteka alda 
dezakezu URL eremutik.
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Esteka bat aldatu edo kendu 
(Mozilla Firefox-ekin)

Mozilla Firefox-ekin sorturiko esteka automatikoki 
suntsitua izanen da hautatu ondoren "Insert link" 
botoia zapatzen duzun momentutik .

Nahi baduzu, zure helbide berria sar ezazu 
leihoaren URL sekzioan, bestela hutsik utz ezazu 
estekarik ez izatekotan. 

Egin « OK ». Esteka desauta ezazu – bat sortu baldin 
baduzu - beste nonbait klik eginez orrialdean. 
Aldaketak kontutan hartuak dira lana gorde bezain 
laster. 

Edizio interfazean sortu esteka bat hautatzen baduzu 
eta ondotik "Insert link" botoian klik egiten baduzu, zure 
hastapeneko esteka suntsitua izanen da (URL eremua 
hutsik agertuko da). 

Aingura hipertestualak sortu
orrialde batean
(Internet Explorer-ekin)

Aingura hipertestualei esker orrialde berean 
nabigazioa errazten duten hiperestekak sor 
ditzakezu. Baliagarriak izan daitezke zure 
orrialdea luzea eta paragrafo ezberdinetan 
banatua baldin bada adibidez. Internautak 
preziatuko du orrialde hasieran esteka batean 
klik egitea, nahi duen edukina ikusi ahal izateko 
nabigatzailearen igogailua baliatu beharrik izan 
gabe. 

Gure adibidean, orrialdearen bigarren esaldian klik 
eginez, internauta orrialde bereko azken aurreko 
paragrafora bideratu nahi dugu. 
Aingura bat ezarriko duzu azken aurreko paragrafo 
horren aitzinean. Egin klik paragrafoaren 
lehen hitzaren aitzinean. Ondotik kate batek 
sinbolisatzen duen "Insert Anchor" botoian klik 
egin ezazu. Leiho mugikorrak ainguraren izena 
idaztea galdetzen dizu. Eman iezaiozu izen bat 
minuskuletan, akzenturik eta espazioarik gabe. 
Egin "OK".

Ohartzen zara aingeru hori  ez dela ikusten ahal.

Kurtsorea esteka zuzendua izanen den 
paragrafoaren hasieran ezarri ondoren, klik egin  
"Insert anchor" botoian.

1

Agertzen den leihoan aingeruaren izena idatzi. 
Ondotik egin "OK". Aingerua egina da.  

2
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Berriz itzuli testuaren hasierara aingeruari buruzko 
hiperestekaren sortzeko. 

Hauta ezazu aingeruari buruzko esteka eginen 
duen testua. "Insert link" botoian klik egin ezazu.
"Type" eremuan, http:// utz, lehenetsi bezala. 
URL eremuan,  http:// ezaba eta « # » ikurra idatz. 
Ondotik aingeruaren izena gehitu, espaziorik 
gabe. Egin klik « OK »-n. Aingeruari buruzko esteka 
ibiltzen da  "Gorde" eta "Aurreikusi" egin ondotik.

Bizkitartean, ez duzu aurreikuspen moduan 
egiaztatzen ahalko Euskal kultur erakundeak 
zure lanak moderatu aitzin.

3 Orrialdearen hasieratik esteka baten sortzea 
aingurara, "Esteka azken-aurreko paragrafora" 
moduko testu batean.

Aingura hipertestualak sortu
orrialde batean
(Mozilla Firefox-ekin)

Gure adibidean, orrialdearen bigarren esaldian klik 
eginez, internauta orrialde bereko azken aurreko 
paragrafora bideratu nahi dugu. 

Aingura bat ezarriko duzu azken aurreko paragrafo 
horren aitzinean. Egin klik paragrafoaren 
lehen hitzaren aitzinean. Ondotik kate batek 
sinbolisatzen duen "Insert Anchor" botoian klik 
egin ezazu. Leiho mugikorrak ainguraren izena 
idaztea galdetzen dizu. Eman iezaiozu izen bat 
minuskuletan, akzenturik eta espazioarik gabe. 

Ikono grafiko bat aingeruaren izenarekin agertzen 
da aingura sortu den tokian. 

Berriz itzul zaitez testuaren hastapenera aingura 
horri buruzko hiperesteka baten sortzeko. 

Hauta ezazu aingeruari buruzko esteka eginen duen 
testua. "Insert link" botoian klik egin ezazu. URL 
eremuan « # » ikurra idatz eta ondotik espaziorik 
gabe ainguraren izena. Egin "OK".   Esteka desauta 
beste nonbait klik eginez orrialdean. 
Aingurari buruzko esteka ibiltzen da. Bizkitartean, 
ez duzu aurreikuspen moduan egiaztatzen 
ahalko Euskal kultur erakundeak zure lanak 
moderatu aitzin.

4 Firefox-en, Internet Explorer-en ez bezala, 
sortutako aingurak eta beren izenak ageri dira. 
Bestela, sortzeko modua kasik Internet Explorer-
entzat bezalakoa da. 
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Irudiak orrialde batean
txertatu

Extranetaren edizio eremuari esker, irudiak erraz 
txerta ditzakezu zure kultura eragile orrialdeetan.  
Baina hauek optimizatuak izan behar dute sarean 
ezarriak izan aitzin. Optimizazioari esker, beren 
kalitatea eta pizua bermatzen da. Halaber, kontsulta 
bakoitzean irudiek laster agertu eta edizio eremuko 
neurri egokia ukan behar dute.

Interneten onartuak diren hiru irudi familia handi 
badira :  JPEG, GIF eta PNG familiak.  Irudi gehien-
gehienak JPEG formatuan gordeak dira. Marrazkiak, 
logotipoak eta grafikoak aldiz GIF formatuan 
grabatuak dira. PNG-ak gutxiago baliatuak dira eta 
nabigatzaile guziek ez dituzte onartzen.

Beraz, zure irudia izenaren eta motaren arabera 
ezagut daiteke. Fitxategi-luzapenaz ari gara ere. 
Erraz ikus dezakezu zure irudiaren luzapena GIF ala 
JPEG denez. Windows-en aski da irudian klik egitea 
eskuineko botoiarekin eta "Proprietateak"-en klik 
egitea. Fitxategi-luzapena agertzen da "fitxa-mota" 
bezala. 
 
Aholkatzen dizugu bakarrik GIF edo JPEG motako 
irudien baliatzea zure orrialdeetan. 

Irudi bat optimizatu
interneten agertarazteko

Editore grafiko andana batek lagunduko zaitu zure 
irudien optimizazio erraz baten egiten. Adibide 
honetan, internetetik urririk telekarga daiteken 
Xnview editorea baliatuko dugu. Bere datuak 
extranetaren orrialde nagusiko "Tresna kutxan" 
agertzen dira.
Hemen aipatuko ditugun urratsek gutxi-gorabehera 
edozein editore grafikorentzat balio dute. 

Irudiak bakarrik zure eragile orrialdeetako edizio 
eremuan txerta ditzakezu. Eremu hori banda xuri 
batez ezagutzen da. Zure irudiak gutxi-gorabehera 
500 pixeleko zabaltasuna duen edukin banda 
horretan kokatu behar dira. Pixela da pantaila 
ikuspegiendako erabiltzen den neurri-unitatea.  
Ondorioz,  zure irudiek ez dute 480 pixel baino 
gehiagoko zabaltasuna ukan behar. Orokorki, 
webgunean, 250 pixeleko zabaltasuna duten 
irudiak baliatzen ditugu horizontalean eta 150-200 
pixelekoak bertikalean. 

Xnview abiatu ondotik, aurkitu ezazu optimizatu 
nahi duzun irudia. « Fitxategia », « Ireki… » Nabiga 
ezazu zure ordenagailuko errepertorioetan 
atxeman arte. Hautatu ondoren, egin klik "Ireki"-n. 

Irudia pantailan agertzen zaizu. Interfazearen 
behereko aldean, irudiaren egiazko neurria eta 
pizua irakur daitezke, pixeletan. 

Z = 480 pix

Lanean ari zaren edizio eremua ezagutzen da 
erdialdeko banda zuriari esker, aurreikuspen 
moduan. Ilustrazioek ez dute kuadro hori 
gainditu behar zabaltasunean. Zabaltasuna gutxi-
gorabehera 480 pixelekoa da.
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Moldatu behar zara irudiaren zabaltasuna 250 
pixelekoa izan dadin. 

Egin klik  « Irudia»-n eta gero « Tamaina aldatu »-n. 
Leiho mugikor bat agertzen da orduan.

[1] - 1. urratsa
Lehenik, irudiaren bereizmena hazbeteko 72 
pixeletan doituko duzu (72 DPI deitzen ahal 
da ere). Hori da interneten nagusiki erabiltzen 
den bereizmena. « Taille d’impression – Unités » 
panelan 72 ezar ezazu. 
[2] - 2. urratsa
Gero, « Taille écran » panelari kasu egin iezaiozu 
250eko zabaltasuna ezar ezazu, pixeletan. Ez du 
balio goratasuna aldatzea, automatikoki egokituko 
da pixka bat beherago dagoen « Conserver les 
proportions »  laukia betea baldin bada. Normalean 
horrela lehenetsia da. Klik egin « Confirmer » 
botoian. 

Argazkiaren neurriak aldatu dituzu. Egin 
"Gorde honela" jatorriko argazkia atxikitzeko. 
Optimizatutako argazkiak atxeman erraza 
den txosten batean atxik itzazu. Zergatik ez 
mahaigainean ? Optimizatutako argazkiari nahi 
duzun izena ezar iezaiozu. 

Ohartuko zara fitxategiaren formatua aukera 
dezakezula ; Interneten onartuak diren hiru irudi 
familia handi badira :  JPEG, GIF eta PNG familiak.  
Luzapen horietarik bat hauta ezazu.
Argazki bat baldin bada, hobe duzu JPEG hautatzea. 
Ondotik, "Opzio"  fitxa bati esker, formatu honetako 
irudiaren konpresio-erlazioa zehazten ahal duzu.  
Gehienetan, doikuntza lehenetsiak egokiak dira. 

Egin "Gorde". Ondotik, irudia itxi ezazu Xnview-n, 
grabatu gabe, jatorriko irudia atxikitzeko gisan. 

Irudi optimizatua Xnview-n irek dezakezu pizua 
galdu duenez egiaztatzeko.  Ohartuko zara apaltze 
handia izan dela jatorriko argazkiarekiko. 

Argazkia zure orrialdean txerta dezakezu. 
 

XnView-ren "Redimensionner" leiho mugikorra. 
Funkzionalitate mota bera aurkitzen da Adobe 
Photoshop Elements-en adibidez.

Urrats ezberdinak :
[1] Bereizmena hazbeteko 72 pixeletan doitu.
[2] Zabaltasuna 250 pixeletan doitu "Garder les 
proportions" laukian klik egin duzula egiaztatu 
ondoren.

2

[1]

[2]
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Aski da extranetaren edizio eremura joatea irudi 
horren txertatzeko.
Klik egin ezazu irudia txertatu nahi duzun testuaren 
edo orrialdearen tokian. Ez baduzu toki berezirik 
zehazten, automatikoki orrialdearen ezkerreko 
aldean kokatua izanen da eta testua baldin bada, 
honek irudia inguratuko du. 

Tokia zehaztu ondoren, fitxa txiki baten itxura duen  
formatu-menuko "Insert image" botoian klik egin 
ezazu. Leiho batek irudiaren URL irudia sartzea 
galdetzen dizu. Lehen kopiatutako helbidea itsats 
ezazu eskuineko botoiarekin itsatsi eginez osatu 
beharreko eremuan.

Faîtes "OK". L’image apparaît à présent bien dans la 
Egin "OK". Irudia edizio eremuan agertzen da. 

Beste webgune batetik 
hartutako irudi bat txertatu

Zure orrialdeetan beste webgune batzuetan 
aterpetuak diren irudiak sar ditzakezu. Gehienetan, 
irudi horiek jadanik optimizatuak dira internetentzat 
(pantaila-bereizmena, neurri egokia) eta ez dute 
beste lanik eskatzen. 
Kontrolatu hala ere zabaltasuna ez dela 480 
pixel baino gehiagokoa (zure edizio eremuaren 
zabaltasuna).

Lehenik aipatutako irudiaren helbidea eskuratu 
behar da. Jar zaitez irudiaren gainean. Egin klik 
eskuineko botoiarekin. 
Internet Explorer-ekin leiho mugikorreko 
"Proprietateak" fitxa aukera ezazu. "URL helbidea" 
hauta ezazu eta kopia ezazu eskuineko botoiarekin 
klik eginez.
Mozilla Firefox-ekin oraino errazago da : egin 
klik eskuineko botoiarekin irudiaren eta ondotik 
« Kopiatu Irudiaren Helbidea » fitxan.

Irudi baten helbidearen kaptura Internet 
Explorer-ekin. Nahi duzun webgunean, eskuineko 
botoiarekin klik egin ezazu irudi baten gainean. 
Ondotik, "Proprietateak" hauta ezazu leiho 
mugikorrean. 

1

"Proprietateak" leihoan URL helbidea kopia ezazu 
nabigatzailearen tresna-barrako "Edizioa-Kopiatu" 
baliatuz.

2

3 Extranetaren edizio eremuko "Insert image" botoia 
eta hortan klik eginez agertzen den helbide leihoa. 
Irudiaren helbidea itsats eskuineko botoiarekin 
"Itsatsi" eginez.  
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Internet Explorer-ekin irudi bat webgune batean 
kopia daiteke. Eskuineko botoiarekin klik eta 
"kopiatu" egin behar da, eta extranetaren edizio 
eremuan itsasteko, eskuineko botoiarekin klik eta 
"itsatsi". Horrela, itsatsitako irudian diren estekak 
berreskuratzen dira.
Hala ere, kopiatu-itsasi eginez zure orrialdean 
beharrezkoak ez diren HTML markak agertuko 
zaizkizu. Horregatik ez dizugu metodo hori 
aholkatzen. 
Irudi txertatze metodo orokor hori erraza baldin 
bada ere, arriskutsua da. Alabaina, ez zara 

dokumentu ikonografikoaren egilea ez eta bere 
kudeatzailea :
- Irudia zure orrialdean ezartzeko eskubidea behar 
duzu (egilearen baimena...).
- Irudi hori edozein momentutan desager daiteke 
saretik, edo bere URL helbidea aldatua izan daiteke. 
Kasu hortan irudia zure orrialdetik desagertuko da. 

4 Irudia edizio eremuan txertatua izan den orrialdearen ikuspegia [1] eta gorde ondoren aurreikuspen moduan [2]. 

[1] 

[2] 
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[1] 1. urratsa

"Object" -en irudi bat kargatuko duzula zehaztu 
ezazu.

[2] 2. urratsa

"Id" -n irudiari eman nahi diozun izena idatz ezazu.  
Izen hori zure ordenagailuan dagoen iruditik 
ezberdina izan daiteke. Kasu hala ere : minuskulez 
idatzi behar da, akzenturik eta espaziorik gabe. 
Espazioa « underscore »  deitu marra batek ordezka 
dezake (teklatuaren « 8 » tekla). 
Adibidez : ville_ustaritz
Irudiaren izenaren ondotik luzapena ezar ezazu. 
Luzapenak erakusten du kargatzen ari garen irudi 
mota. 

"Antolaketa" fitxaren "Irudi edo fitxategi berri bat 
gehitu" atala

[1]

[2]

[3]

Zure irudi pertsonalak optimizatu ondoren, joan 
extranetaren edizio eremuko "Antolaketa" fitxara. 
Eremu berezi hori zure web orrialdeak osatzen 
duten multimedia elementuen (testuak, irudiak, 
orrialdeak, dokumentuak...) biltegiratze eta 
antolatze gunea da.  Bestalde, zure ordenagailuaren 
eta www.eke.org atariko zerbitzarian dagoen zure 

espazio pertsonalaren arteko zubia da. 
Zure irudia zure orrialdean ager dadin zerbitzarian 
aterpetua izan behar du. Kargatuko duzu  "Irudi 
edo fitxategi berri bat gehitu" eremua baliatuz. 

"Antolaketa" fitxaren interfaze orokorra 1

2
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Argazkiak kasik beti JPEG motakoak dira. Beren 
luzapena  « jpg » da.
Irudiaren izenaren ondotik puntu bat eta "jpg" ezar 
ezazu beraz. 
Adibidez : ville_ustaritz.jpg

[3] 3. urratsa

Orain zure ordenagailuan dagoen argazkiaren bila 
joanen zara "File" eremutik "Arakatu" eginez. 
Irudia hautatu ondoren, egin klik  "Ireki"-n.

Egin klik "Gehitu"-n zure ordenagailuan atxikia 
den irudi baten kopia kargatzeko www.eke.org 
atariko zerbitzarira. 

Eragiketa bukatu ondoren,  kargaturiko irudia eta 
bere izena erakusten dituen ikonotxo bat agertuko 
da "Antolaketa" ataleko "Gordeak direnak" 
sekzioan bai eta edizio eremuko ezkerreko aldean. 
Argazkia www.eke.org atariko zure espazio 
pertsonalean biltegiratua da orain. 

[4] 4. urratsa
Joan zaitez orain "Edizioa" fitxara.

Ohartzen zara kargatu duzun irudia ez dela 
orrialdean agertzen. Normala da ;  irudia zure 
espazio pertsonalean kargatu duzu baina ez duzu 
oraino orrialdean baliatu. 
Badakizu irudia biltegiratua dela  : bere izena 
agertzen da edizio eremuko ezkerro aldean.
Klik egin ezazu irudia txertatu nahi duzun 

3 Kargatu ondoren, irudia "Gordeak direnak" 
sekzioan biltegiratua da. Irudiaren izena daraman 
ikonotxo bat agertzen da ere interfazearen 
ezkerreko aldean, erabiltzailearen izenaren azpian.

testuaren tokian. Ez baduzu toki berezirik zehazten, 
automatikoki orrialdearen ezkerreko aldean 
kokatua izanen da eta testua baldin bada, honek 
irudia inguratuko du. 

[5] 5. urratsa
Tokia zehaztu ondoren, klik egin ezazu fitxa 
txiki baten itxura duen formatu-menuko "Insert 
image" botoian.
[6] 6. urratsa
Leiho batek irudiaren URL helbidea sartzea 
galdetzen dizu. Bakarrik irudiaren izena eta bere 
luzapena sartu behar dituzu edizio eremuko 
ezkerreko aldean agertzen den bezala. 

[4]

[5]

[6]

4 "Edizioa" fitxara itzul, irudia testuan txertatzeko. 

E
x

tran
eta - E

rag
ile g

u
n

ea



Euskal kultur erakundea - 2006ko iraila

www.eke.org atariaren extranet-gida
[ 35 ]

Egin "OK". Orain irudia edizio eremuan agertzen 
da.
Egin "Gorde" zure aldaketen atxikitzeko eta 
ondotik "Aurreikusi".

Argazkia kendu nahi baduzu, bere gainean klik 
egin eta  « Suppr » egin teklatuan.

5 Argazkia testuan txertatu ondoren, egin "Gorde" eta "Aurreikusi" edizio eremuan ikusteko zure orrialdeak zer 
itxura duen aurreikuspen moduan.

E
x

tran
eta - E

rag
ile g

u
n

ea



Euskal kultur erakundea - 2006ko iraila

www.eke.org atariaren extranet-gida
[ 36 ]

Zure orrialdeetan kontsulta daitezkeen 
multimedia dokumentuak txertatu

Interesgarria izan daiteke zure orrialdeak 
bisitatzen dituzten internauten esku uztea irakurri 
edo ordenagailuan grabatzen ahalko dituzten 
dokumentu batzu. Izan daitezke :
- dokumentu ikonografikoak (argazkiak, 
marrazkiak,  margoak…)
-  formatu-dokumentu ilustratuak (prentsa 
txostenak, plaketak, kulturaldien egitarauak…)
- dokumentu soinudunak
- bideoak

Dokumentu horiek irekiko dira internautaren  
ordenagailuan zure web orrialdeetan sortu 
hiperesteken bidez. Internautek zuzenki beren 
ordenagailuetan graba ditzakete ere. 

Argazki bat konpartitu

Kalitate oneko argazki bat konpartitu nahi 
baduzu zure web orrialdetik, errazena argazki hori 
internautaren nabigatzailean irekiaraztea da.

Metodo biziki erraza da. Aitzin, zure argazkia 
presta ezazu nabigatzailean agertuko den bezala, 
800x600 pixeleko neurriarekin adibidez. 
Noski, neurriak txikiagoak ala handiagoak izan 
daitezke. 
Zure argazkiaren « posta-zigilu » bertsio bat presta 
ezazu ere, 200 pixeleko zabaltasunekoa adibidez. 
Bi argazkiak zure eremu pertsonalean karga itzazu 
(ikus metodoa 33. orrialdean). 
Argazki txikia testuan txertatuko duzu. Argazki hori 
"botoi" bat bezala baliatua izanen da. Internautak 
hortan klik eginen du argazki handia ikusteko.  
Irudi-botoi hori « Argazkia ireki » bezalako testu 
batez bikoitz dezakezu, noski.

Esteka bat sor ezazu argazkian eta testuan. 
Hortarako, hauta itzazu eta klik egin "Insert link" 
botoian.
Internet Explorer-ekin URL eremuko « http:
// »-a ken ezazu  ("Type" moduan utz dezakezu 
aldiz) eta irudi handiaren izena idatz ezazu bere 
luzapenarekin edizio eremuko ezkerreko aldean 
agertu bezala. 
Mozilla Firefox-ekin, bakarrik irudi handiaren izena 
sar ezazu, beti ere edizio eremuko ezkerreko aldean 
agertzen den luzapenarekin.  Egin "OK." Irudi 
handiari buruzko esteka sortu duzu.

Gorde eta aurreikusi egiaztatu aitzin. 

Internautek irudi handiak ikus ditzakete irudi horien 
irudikapen txikietatik estekak eginez. Aurreikuspen 
moduan, "ahusky" irudi txikian klik eginez egiazko neurria 
agertuko da.  

Argazki bilduma bat sortu

Argazkiei, marrazkiei eta margoei dagokienez, 
proposatzen dizugu bilduma bat sortzea http:
//www.eke.org/album helbidean egin bezala.
Ez duzu zuzenki bildumarik sortzen ahal.
Euskal kultur erakundeak antolatzen eta kudeatzen 
ditu. Zure irudiak bidal iezazkiguzu e-mailez edo 
postaz.
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Itxuratutako testu bat
sarean ezarri

Internautek itxuratutako testuak (ilustrazioekin 
edo gabe) irekitzen ahal dituzte zure web 
orrialdeetatik. 
Horren lortzeko, internautak dokumentu horren 
irekitzeko programa beharko du. Horregatik, 
aholkatzen dizugu Microsoft-en Office-rekin (Word, 
Excel, Power Point dokumentuak…) edo Open Office 
rekin egin dokumentuak  PDF formatura aldatzea. 
Alabaina, PDF irakurgailu bat urririk lor daiteke 
eta internauta gehienek badute. Gehiago dena, 
bilatzaileek PDF dokumentuak biziki ongi 
sailkatzen dituzte. 
Zure datuak sarean ezar ditzakezu hasierako 
formatuan ere (Word , Excel…) baina jende 
gutxiagok irakurtzen ahalko ditu. 
Gure adibidean PDF dokumentu bat sarean 
ezarriko dugu. Urrats berak egin behar dira beste 
dokumentuentzat. 

Lantzen ari zaren PDF dokumentua Word formatuko 
iturburu batetik lortu da. Extranetaren orrialde 
nagusiko  "Tresna kutxa" sekzioan, bihurtze hori 
gauzatzeko parada eskaintzen duen debaldeko 
tresnaren erreferentziak atxemanen dituzu. 
Aipatzekoa da  Open Office- ren azken bertsioek 
PDF formaturako bihurtzea zuzenki egiteko aukera 
ematen dutela.

Extranetaren edizio eremuko "Antolaketa" fitxara 
joanen zara. 

Zure dokumentua zure orrialdetik afitxatua izan 
dadin, zerbitzarian aterpetua izan behar du. 
Kargatuko dugu "Irudi edo fitxategi berri bat 
gehitu" eremua baliatuz.

"Object"-en zehatz ezazu fitxategi bat kargatzen 
duzula. 

"Id"-en, dokumentuaren izena idatz ezazu. 
Izenak ez du bortxaz zure ordenagailuan dagoen 
dokumentuaren bera izan behar. Kasu hala ere : 
minuskulez idatzia izan behar du, akzenturik eta 
espaziorik gabe. 

Erraza da Word dokumentu bat PDF-era aldatzea. 
PDF Creator bezalako aplikazio bat baldin 
baduzu zure ordenagailuan. Word dokumentua 
ireki eta egin "Fitxategia-Imprimatu". Orduan, 
PDF alegiazko inprimagailua aukera ezazu PDF 
fitxategia sortzeko. Egin "OK".  Ondotik, leiho batek 
galdetuko dizu non gorde nahi duzun sorturiko 
PDF-a. 

1

Multimedia dokumentuen kargatzea zure espazio 
pertsonalean extraneten "Antolaketa" sekziotik 
egiten da. 
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Espazioa « underscore »  deitu marra batek ordezka 
dezake (teklatuaren « 8 » tekla). 

Dokumentuaren izenaren ondotik luzapena ezar 
ezazu. Luzapenak erakusten du kargatzen ari garen 
irudi mota. 

PDF fitxategi baten kasuan, luzapena « pdf » da. 
Dokumentuaren izenaren ondotik puntu bat eta 
"pdf" idatz ezazu. Word dokumentu baten kasuan, 
luzapena "doc" izanen zen, "xls"  Excel-batentzat, 
« ppt » Power Point batentzat...
Adibidez : nire_dokumentua.pdf

Orain, zure PDF-aren bila joanen zara zure 
ordenagailuan "File" eremutik "Arakatu" eginez. 
Dokumentua hautatu ondoren, egin klik "Ireki"-n.

Egin klik "Gehitu"-n zure ordenagailuan 
biltegiratu dokumentuaren kopia bat kargatzeko 
www.eke.org. atariko zerbitzarira.

Hori egin eta, kargaturiko fitxategia eta bere 
izena erakusten dituen ikonotxo bat agertuko 
da "Antolaketa" ataleko "Gordeak direnak" 
sekzioan, bai eta edizio eremuko ezkerro aldean.  
Orain, zure dokumentua biltegiratua da 
www.eke.org webguneko espazio pertsonalean. 

Zoaz orain "Edizioa" fitxara.

Ohartzen zara dokumentua ez dela orrialdean 
agertzen. Normala da ; zure espazio pertsonalean 
telekargatu duzu baina ez duzu oraino orrialdean 
baliatu. 
Badakizu dokumentua biltegiratua dela : bere izena 
agertzen da edizio eremuko ezkerreko aldean.

Esteka bat sortuko duzu, internautak bertan klik 
eginez PDF dokumentua irek dezan. 
Testua « PDF dokumentua ireki » bezalakoa izan 
daiteke.

Esteka bat txerta ezazu testuan, testua hautatuz eta 
"Insert link" botoian klik eginez. 

Internet Explorer-ekin URL eremuko « http:// »-a 
ken ezazu eta dokumentuaren izena eta bere 
luzapena idatz itzazu edizio eremuko ezkerreko 
aldean agertu bezala.  

3 "Antolaketa" fitxako "Irudi edo fitxategi berri bat 
gehitu " atala.

4 Kargatu ondoan, dokumentua "Gordeak direnak" 
sekzioan biltegiratua da. Bestalde, dokumentuaren 
izena duen ikonotxo bat agertzen da interfazearen 
ezkerreko aldean, erabiltzailearen izenaren azpian.

5 "Edizioa" fitxara itzul zaitez esteka baten sortzeko. 
Horrela, internautak bertan klik eginen duelarik 
PDF fitxategia irekiko da. 
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Mozilla Firefox-ekin, dokumentuaren izena eta 
bere luzapena idazten dituzu edizio eremuko 
ezkerreko aldean agertu bezala. Egin « OK ». 
Dokumenturako esteka sortu duzu. Gorde eta 
aurreikus egiaztatzeko. 

Gehienetan,  PDF dokumentuaren irekitzea 
Adobe Reader debaldeko ikustailean egiten da. 
Nabigatzailearen interfazearen barnean da, 
interfazea erabiltzailearen postuan baldin bada.  
Hala ez baldin bada, internautak www.adobe.fr 
webgunean telekarga dezake. 

5 PDF dokumenturako lotura egina delarik, egin"Gorde", eta "Aurreikusi" edizio eremuan, esteka ibiltzen dela eta 
dokumentua irekitzen dela frogatzeko.  

Bideo bat edo dokumentu
soinudun bat sarean ezarri

Internautak soinuak edo bideoak irekitzen ahal ditu 
zure web orrialdeetatik. 
Hortarako dokumentua irekitzeko programa egokia 
ukan beharko du.  Formatu anitz badira interneten 
dokumentu soinudunentzat : aipa ditzagun 
besteak beste, mp3, wma (Windows Media Audio), 
rm (Real Media)… Bideoentzat aurkituko ditugu 
:  mpeg, mov (Quicktime), wmv (Windows Media 
Video), rm (Real Media)…

Streaming-a ere anitz baliatzen da. Kasu 
hortan, irakurketa kargatzearen arabera egiten 
da. www.eke.org atariak ez dauka streaming 
zerbitzaritik eta ez da egokia bideo luze edo 
pizuentzat.  Horregatik, zure fitxategiak optimizatu 
beharko dituzu.

Egia erran, dokumentu soinudunen edo bideoen 
optimizatzea ez da gauza erraza. Jakintza teoriko 
azkarra eta esperientzia eskatzen du. Xehetasun 
gehiagorentzat edo laguntzarentzat, sar zaitez 
harremanetan gurekin. 

Gure adibidean, MP3 dokumentu soinudun 
bat ezarriko dugu sarean.  Beste dokumentu 
ikonografiko, soinudun edo bideoendako urrats 
berak dira. 
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Xehetasun gehiagorentzat, ikus itzazu 
"Itxuratutako testu bat sarean ezarri" (37.or) edo 
"Optimizatutako irudi pertsonal bat txertatu 
orrialde batean" (33. or) zatien ilustrazioak.

Lantzen ari zaren MP3 dokumentua lortu dugu 
hastapeneko soinua wave formatura aldatuz.  
Extranetaren orrialde nagusiko "Tresna kutxa" 
sekzioan, aldaketa hori egiteko parada eskaintzen 
duen "Audacity" tresnaren xehetasunak atxemanen 
dituzu. 
Extranetaren edizio eremuko "Antolaketa" fitxara 
joanen zara. 

Dokumentua zure orrialdetik ikusi ahal izateko, 
zerbitzarian aterpetua izan behar du.  Kargatuko 
duzu "Irudi edo fitxategi berri bat gehitu" 
eremua baliatuz.

"Object"-en zehatz ezazu fitxategi bat kargatzen 
duzula. 

"Id"-en, dokumentuaren izena idatz ezazu. 
Izenak ez du bortxaz zure ordenagailuan dagoen 
dokumentuaren bera izan behar. Kasu hala ere : 
minuskulez idatzia izan behar du, akzenturik eta 
espaziorik gabe. 
Espazioa « underscore »  deitu marra batek ordezka 
dezake (teklatuaren « 8 » tekla). 

Dokumentuaren izenaren ondotik luzapena ezar 
ezazu. Luzapenak erakusten du kargatzen ari garen 
irudi mota. 
MP3 fitxategi baten kasuan luzapena "mp3" da. 
Dokumentuaren izenaren ondotik, puntu bat 
eta "mp3" ezar ezazu. Windows Media Audio 
dokumentu bat baldin bada,  luzapena « wma », 
izanen zen, « rm » Real Media fitxategi batentzat , 
« mov » QuickTime bideo batentzat…
Adibidez : nire_musika.mp3

Zure MP3-a bil ezazu zure ordenagailutik "File" 
eremutik "Arakatu" eginez. Dokumentua hautatu 
ondoren, egin klik "Ireki"-n.

Egin klik "Gehitu"-n zure ordenagailuan biltegiratu 
dokumentuaren kopia bat kargatzeko www.eke.org 
atariko zerbitzarira.

Hori egin eta, kargaturiko fitxategia eta bere 
izena erakusten dituen ikonotxo bat agertuko 
da "Antolaketa" ataleko "Gordeak direnak" 
sekzioan, bai eta edizio eremuko ezkerro aldean.  
Orain, zure dokumentua biltegiratua da 
www.eke.org webguneko espazio pertsonalean. 

Zoaz orain "Edizioa" fitxara.

Esteka bat sortuko duzu, bertan klik eginez, 
internautak MP3 fitxategia irekitzeko gisan.

« Zatia entzun» bezalako testu bat izan daiteke.

Esteka bat txertatuko dugu testuan, testua hautatuz 
eta "Insert link" botoian klik eginez.

Internet Explorer-ekin, « http:// »-a ken ezazu URL 
eremutik  eta MP3 dokumentuaren izena eta bere 
luzapena idatz ezazu edizio eremuko ezkerreko 
aldean agertu bezala. 

Mozilla Firefox-ekin, dokumentuaren izena eta  bere 
luzapena idatz itzazu edizio eremuko ezkerreko 
aldean agertu bezala. Egin "OK". 

MP3 dokumenturako esteka sortu duzu. Gorde eta 
aurreikusi egiaztatzeko gisan. MP3 dokumentua 
internautaren ordenagailuan lehenetsitako 
multimedia irakurgailuarekin irekitzen da  
(Windows Media Player, Real Player, QuickTime 
Player…).

Dokumentu soinudunak zure espazio pertsonalean 
kargatzea  "Antolaketa"  sekziotik egiten da.
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Animazioak txertatu orrialde
batean (Flash, Gif, Shockwave...)

Errazki kudea ditzakezu www.eke.org zerbitzariko 
zure espazio pertsonalean telekargatuak diren 
multimedia baliabide guziak. Kudeaketak erran 
nahi du zerbitzarian jadanik telekargatuak diren 
dokumentuak ezabatuko ditugula, beren izena 
aldatuko dugula eta edukin horiek agerian ezarriko 
ditugula gure eragile espazioaren interfaze 
grafikoan. 

Extranetaren edizio eremuko edukinen antolaketa 
interfazera joateko, "Antolaketa" fitxaren gainean 
klik egin ezazu. Biltegiratuak dauden baliabideak 
"Edukiak" deitu zatian sailkatuak dira, zati hau 
bera bi zatitan banatua delarik : "Bistan dauden 
objektuak" eta "Gordeak direnak". 
Edukin berak agertzen dira edizio interfazearen 
ezkerreko aldean, erabiltzaile izenaren azpian. 

Zure espazioan kargatuak diren dokumentuak 
automatikoki "Gordeak direnak "-en sailkatuak 
dira. Horrek erran nahi du zure orrialdeko interfaze 
grafikotik estekarik ez dela bertara joateko. 

Klik egin ezazu dokumentu horietarik baten 
aitzinean dagoen lauki batean eta ondotik 
"Erakuts" botoian. Ohartuko zara dokumentu hori 
"Bistan dauden objektuak" sekziora iragan dela.

Flash (swf), Shockwave (dcr) edo « Gif 
animatuak » (gif ) animazioak txertatzen ahal 
dira zure orrialdeetan. Hala ere, animazioak 
sartuz, zure orrialdeak polikiago kargatuko dira 
nabigatzaileetan. Hona adibide batzu :

- Karta animatua : GIF animatua
http://www.eke.org/euskara/euskararen_historia/
prehistoria_erdi_aroa
- Orrialdeari txertatu bideo zatia : Flash 
http://www.eke.org/kultura/bideo_bilduma/niko_
etxart_elkarrizketa/
- Multimedia aplikazioa : Flash
h t t p : / / w w w. e k e. o r g / e u s k a r a / l i n g u i s t i k a /
euskalkiak/euskalkiak.swf

- Multimedia aplikazioa : Shockwave
http://www.eke.org/eke/gure_ekintzak/kultura_
teknologiak/cdrom_artistak/

Hortarako, Flash eta Shockwave objektuei 
dagokienez, HTML kode berezi batez kapsulatu 
beharko dituzu <object> marka baliatuz. 

Extranetaren edizio eremuko HTML interfazetik lan 
egin beharko duzu (« HTML » laukia) animazioak 
fitxategi bezala kargatu ondoren zure biltegiratze 
espazio pertsonalean.  
Xehetasun gehiagorentzat, sar zaitez harremanetan 
gurekin.

Biltegiratuak dauden multimedia
dokumentuak kudeatu (PDF, soinuak...)

1 Edizio eremuko "Antolaketa" ataleko "Bistan 
dauden objektuak" eta "Gordeak direnak" azpi-
sailak.
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Alabaina, zure eremuan egin azken aldaketak 
ezezta ditzakegu. Horretarako, hobe webgunean 
lanik ez egitea konponketak bukatu arte. 

Zer erran nahi duen ikusteko, "Edizioa" fitxan klik 
egin ezazu orrialdearen aurreikusteko estekara 
heltzeko. 

Ohartuko zara dokumentura heltzeko esteka 
zuzena badela ezkerreko menuko eremuan. Estekak 
dokumentuaren izen bera du. Aurreikuspen leihoa 
itxi eta antolaketa eremura itzul zaitez. 

Dokumentuaren berriz gordetzeko, bere aitzineko 
laukian klik egin eta gero berriz  "Gorde"-n.
Posible baldin bada ere, hobe dokumentuak 
"Bistan dauden objektuak" sekzioan ez ezartzea. 
Alabaina, sistema hori egina da zure espazioko  
orrialde berrien grafismoa agertarazteko. 
Bestalde, dokumentu baten izena erraz alda 
dezakezu bere aitzineko laukian klik eginez eta 
"Izena aldatu" eginez.  Beste izen bat eman 
iezaiozu eta gorde. 

Azkenik, dokumentu bat ezaba dezakezu bere 
aitzineko laukian klik eginez eta "Ezabatu" 
eginez. Eragiketa hori ez da itzulezina Euskal kultur 
erakundea berehala abisatzen baduzu dokumentu 
bat nahi gabe ezabatu ezkero. 

2 Klik egin behar da telekargatu objektuen aitzineko 
laukietan (irudiak, PDF, ...) beren hautatzeko eta 
beren sailkapena aldatzeko (izena aldatu, ezabatu, 
ikusi...)

3 [1] Dokumentu bat "Bistan dauden objektuak"-era 
pasatua izan da "Erakutsi" eginez.
[2] Berriz "Edizioa" fitxara joan zaitez eta egin klik 
"Aurreikusi"-n.
[3] Ikusten duzu dokumenturako esteka zuzena 
sortu duzula  ezkerreko bandan.

[1]

[2]

[3]
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Orrialde berriak
sortu eta kudeatu

Kultura eragile espazioek lehenetsitako orrialde 
bakar bat daukate  « Txostena » deitzen dena. 

Bizkitartean, edukia orrialde ezberdinetan 
egituratzea baliagarria izan daiteke www.eke.org 
atariaren barnean aterpetu egiazko webgunetxo 
baten sortzeko. 

Garapen estadio horretan, nahi izan ezkero, kultura 
eragile batek  "www.kultura eragilea.com" bezalako 
domeinu-izen bat eros dezake, www.eke.org 
atariko bere web espaziora bideratua izanen dena. 

Horri buruzko xehetasun gehiagorentzat, harreman 
sar zaitez Euskal kultur erakundearekin. 

Orrialdeak gehitu

Biziki erraza da orrialde berrien sortzea. 
Extranetaren edizio eremuko "Antolaketa" fitxatik 
egiten da. 

Ondotik,  "Txosten berri bat gehitu" sekziora  
joatea aski da. 
Txosten bat orrialde bat da.

"Id" eremuan, zure orrialde berriaren izena idatz 
ezazu. Hori da orrialdearen URL helbidean agertuko 
den izena.  

Bakarrik minuskulak balia itzazu. Ez akzenturik, 
ez eta espaziorik ere. Ez ezar "htm" bezalako 
luzapenik. 

« Orrialdeberria» bezalako izen bat aski litzateke. 
Hala ere, erran nahi bat ukan behar du ; baliagarria 
izan daiteke, bereziki sailkapenarentzat. 

Egin "Gehitu".

Orrialdea sortu duzu. Automatikoki "Gordeak 
direnak" sekzioan  sailkatua da eta txosten ikono 
batekin agertzen da edizio eremuko ezkerreko 
aldean, erabiltzaile izenaren azpian. 

1 "Antolaketa" fitxako "Txosten berri bat gehitu" 
atala.

2
Orrialdea (txostena) sortu ondoren "Gordeak 
direnak"-en biltegiratua da. Orrialdearen izena 
(edo bere  izenburua) duen ikonotxo bat agertzen 
da interfazearen ezkerreko aldean, erabiltzaile 
izenaren azpian. 
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Orrialde berri bat editatu

Orrialde berri baten editatzeko, bere izenaren 
gainean klik egin behar da (edo bere izenburuan 
jadanik sartua izan baldin bada), edizio guneko 
ezkerreko aldean, erabiltzaile izenaren azpian. 
Hori eginez, orrialdearen izena lodiz agertzen 
da eta erakusten dizu orrialde horretan lan egin 
duzula. 

Zure eragile espazioko lehen orrialdearen edo 
orrialde nagusiaren titulua erabiltzaile izenaren 
azpian agertzen da ere. 

Egia erran, lehen orrialde horretara heltzeko parada 
eskaintzen duen esteka bat da. Gainera, esteka 
horretarik, sortzen dituzun orrialde guzientzat 
balio duten "Antolaketa" eta "Kontaktu datuak" 
fitxetara hel zaitezke. 
Hori kontutan hartu behar da. Alabaina, zure 
orrialde berrira itzultzean, ohartuko zara fitxa 
horiek desagertu direla. 
Normala da ; kontaktu datuak berdinak dira orrialde 
guzientzat eta beraz lehen orrialdetik kudeatzen 
dira. Halaber, orrialde guzien biltegiratze gunea 
den "Antolaketa" sekzioa bakarrik zure eragile 

1 Bigarren mailako orrialde baten editatzeko, egin 
klik bere izenaren (edo izenburuaren) gainean, 
edizio eremuko ezkerreko aldean, eragile izenaren 
azpian. 

espazioko lehen orrialdetik ikus dezakezu.
Orrialde berri horren  itxura-emate urratsak zure 
eragile espazioko lehen orrialdearenak bezalakoak 
dira. 
Adibidez irudi bat txertatu nahi baduzu, joan 
lehen orrialdeko "Antolaketa" fitxara zure espazio 
pertsonalean kargatzeko. Txerta ezazu usaiako 
metodoarekin zure orrialde berrian.  

2 Orrialde berri baten "Edizioa" fitxa

[1] Lantzen ari zaren orrialdea lodiz agertzen da.
[2] "Antolaketa" eta "Kontaktu datuak" eskas dira bakarrik lehen orrialdean agertzen baitira. 
[3] Lehen orrialdea (eta ondorioz "Antolaketa" eta "Kontaktu datuak" fitxak) ikus daiteke bere izenburuan klik  
eginez.
[4] "Antolaketa" fitxatik kargatu multimedia dokumentu guziak erabilgarriak dira orrialde berri honentzat ere, 
lehen orrialdea balitz bezala. 
[5] Orrialdeari izenburu baten emateko, "Titulua" eremua balia ezazu. 

[1]

[2][3]

[4]

[5]
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Zure espazioko lehen orrialdeak ez bezala, orrialde 
berri bakoitzak "Titulua" deitu eremu bat ukanen 
du ere. Orrialdearen izena sartzen ahalko duzu 
hortan. Izenburu horrek ez du makorik ukan 
beharko. Alabaina, ez dira onartuak eta inguratzen 
duten guzia ezabatzen dute. Hala ere, makoak 
itxura ditzakezu apostrofe bikoitzak erabiliz. 

Txertatuak edo deituak izan daitezken 
dokumentuak (hots, zure espazio pertsonalean 
kargatu dituzunak) erabiltzaile izenaren azpian 
zerrendatuak dira. Bestalde, orrialde berrien 
edizioa jadanik aipatuak izan diren printzipioen 
arabera moderatua da. 

Orrialde arteko estekak sortu

Zure espazioko orrialde ezberdinen arteko estekak 
errazki sor ditzakezu. Horretarako, "Insert link" 
botoia baliatuko duzu. Jadanik azaldu dugun 
hiperesteken  konzeptuaren aplikazio berezi bat 
baino ez da. Bestalde, « Orrialdeak kudeatu »  
sailean (46. orrialdea) azaltzen dugu nola egin 
esteken automatikoki sortzeko zure eragile 
espazioko interfaze grafikotik orrialde berrietara. 
Adibide horretan, « Xehetasun gehiago » bezalako 
esapidea idatziko duzu zure lehen orrialdean. 
Hitz horietan klikatuz, internautak «Egitasmoak » 
orrialdean sartu beharko du. 

« Xehetasun gehiago » hauta ezazu.
Klik egin "Insert link" botoian. Esteka leiho 
bat agertzen da. Lehenetsitako « http : » modua 
proposatzen du (Mozilla Firefox baliatzen dutenek 
aldiz, URL eremu hutsa ukanen dute).
URL eremuan, « http:// »-a ken ezazu ("Type"-n utz 
dezakezu aldiz) eta zure orrialde berriaren izena 
sar ezazu, -hots orrialdea sortzean sartu zenuena- 
"Txosten berri bat gehitu" (« Antolaketa » fitxa) 
sekzioko "id" eremuan. Ez dira beraz orrialdearen  
izena eta izenburua nahasi behar.  

Kasu egin orrialdearen izenaren eta izenburuaren arteko ezberdintasunari : 
orrialdearen izena ezarri behar da leihoan, ez bere izenburua

1 Esteka baten sortzea orrialde berri batera lehen orrialdeko "Edizioa" fitxatik
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Sorturiko orrialdearen izena ez baduzu gogoan,  
egin klik lehen orrialdeko "Antolaketa" fitxan. 
Orrialde berriak  "Bistan dauden objektuak" edo 
"Gordeak direnak" sekzioan agertu behar du. Bere 
izena izenburua aitzin agertzen da. Izenburua bera 
parentesi artean dago, edizio eremuko ezkerreko 
aldean, erabiltzaile izenaren azpian agertu bezala. 

Orrialdearen izena "Insert link" leihoan idatzi 
ondoren, egin klik "OK"-n. Esteka sortu duzu.

Ibiltzen dela egiaztatzeko, gorde eta aurreikus 
ezazu. 

Euskal kultur erakundeak moderatu baldin badu, 
orrialdea agertzen da. Bestela, orrialde zuri bat 
agertzen zaizu. Behar den bezala ikusten ahalko da 
EKE-k onartu ondoan. 

2 "Antolaketa" fitxatik egiazta dezakezu zer den 
esteka sortu nahi duzun orrialdearen izena. 

Orrialdearen izena Izenburua

Orrialdeak kudeatu

www.eke.org zerbitzariko zure espazio 
pertsonalean sortu orrialde guziak biziki errazki 
kudea ditzakezu. 
Kudeaketak  erran nahi du orrialdeak kentzen 
direla, beren izenak aldatzen ahal direla eta 
orrialde horiek agerian ezartzen direla zure 
kultura eragile espazioko interfaze grafikoan. 

Edukien antolaketa interfazera joateko, zure eragile 
espazioko lehen orrialdera joan eta edizio eremuko 
"Antolaketa" fitxan klik egin ezazu.

Biltegiratuak diren baliabideak "Edukiak" partean 
sailkatuak dira, parte hori bera bi zatitan banatua 
delarik : "Bistan dauden objektuak" eta "Gordeak 
direnak". Eduki berak agertzen dira interfazearen 
ezkerreko aldean, erabiltzaile izenaren azpian. 
Zure espazioan kargatuak diren dokumentuak 
eta orrialdeak automatikoki  "Gordeak direnak"-
en sailkatuak dira. Horrek erran nahi du ez direla 
erabilgarriak zure orrialdeko interfaze grafikoko 
esteka batetik. 
Zure orrialde baten aitzineko laukian klik egin eta 
ondoren "Erakutsi"-n. Ohartuko zara aipaturiko 
orrialdea "Bistan dauden objektuak" sekziora 
pasatu dela.

1 Orrialdeen aitzinean dauden laukietan klik egin 
behar da orrialdeen hautatzeko. Ondotik, beren 
sailkapena alda daiteke (izena aldatu, ezabatu, 
ikusi...).
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Zer erran nahi duen ikusteko, "Edizioa" fitxan klik 
egin ezazu lehen orrialdeko aurreikuspen estekara 
heltzeko. Egin "Aurreikusi". Ikusiko duzu esteka 
zuzen bat badela aipatu orrialdera ezkerreko 
menu eremuan.  Orrialdearen izenburua da, edo 
izenbururik ez baldin badu, bere izena da esteka 
bezala balitua dena. Aurreikuspen leihoa itxi eta 
antolaketa eremura itzul zaitez. 

Orrialdea berriz gordetzeko, aitzineko laukian klik 
egin eta gero "Gorde"-n. Hobe duzu zure orrialdeak 
"Bistan dauden objektuak" sekzioan ezartzea. 
Sistema horri esker, internautak zure webguneko 
sail ezberdinak errazago ikusten ahalko ditu. 

"Bistan dauden objektuak" sekzioan orrialde 
bat baino gehiago baldin baduzu, beren agerpen 
ordrea alda dezakezu zure orrialdeen ezkerreko 
menuan (aurreikuspen moduan ikusgai) "Order" 
sekzioko geziekein jolastuz. 

Bestalde, orrialde baten izena erraz alda dezakezu 
bere aitzineko laukian klik eginez eta ondotik 
"Izena aldatu"-n. Beste izen bat eman eta gorde. 

Orrialde bat ken dezakezu bere aitzineko laukian 
klik eginez eta ondotik "Ezabatu"-n. Eragiketa hori 
ez da itzulezina Euskal kultur erakundea berehala 
abisatzen baduzu dokumentu bat nahi gabe 
ezabatu ezkero. Alabaina, zure espazioan egin 
azken aldaketak ezezta ditzakegu. Horretarako, 
hobe webgunean lanarik ez egitea konponketak 
bukatu arte. 

[1]

[2]

[1] Orrialde bat "Bistan dauden objektuak" sekziora 
pasatua izan da "Erakutsi" eginez.
[2] Berriz "Edizioa" fitxara joan eta egin klik 
"Aurreikusi"-n.
[3] Ikusiko duzu orrialderako esteka zuzena sortu 
duzula ezkerreko eremuan.

2

[3]

Interfazearen orrialdearen sailkapena erraz kudea 
dezakezu, orrialdeak hautatuz eta "Order" sekzioko 
botoiekin jokatuz.  

3
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Beste galderak4
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)

Euskal kulturaren webgunearen extranetaren  
erabilerari dagozkion gure galdera-erantzunen 
datu basea  http://www.eke.org/extranet/faq
helbidean kontsulta daiteke. 
Extranetaren erabiltzaileek egiten dituzten 
galdera nagusiak aurkituko dituzu bertan, bai eta 

arazo berezien erantzuna blog parte-hartzaile 
bati esker. Gida honen eguneratzeak ere sarean 
daude espazio hortik beretik. Hautatu ditugu 
hemen anitzetan heldu diren tematika batzu. 

Nola egin kultura eragile espazio baten 
irekitzeko ? (kontu baten sortzeko) ?

Euskal kultur erakundeak kudeatzen du eragile 
espazioen irekitzea. Eremurik ez baldin baduzu, sar 
zaitez harremanetan gurekin. Zure kontua laster 
irekiko dugu.

Zergatik extranetaren  edizio eremua  ez 
da behar bezala agertzen ? 

Extranetaren edizio eremua Javascript informatika 
mintzairari esker ibiltzen den EPOZ editorearen 
inguruan egina da. Nabigatzaile konfigurazio 
edo antibirus batzuek Javascripten exekuzio 
zuzena oztopa dezakete zure ordenagailuan. Kasu 
horretan, « Edizioa » fitxaren testu eremua ez da 
agertuko, adibidez. 
Bestalde, jakin behar da EPOZ ez dela ibiltzen  
Safari edo Opera bezalako nabigatzaileekin (gida 
honen argitaratze egunean bederen).
Zure zailtasunak seinala iezazkiguzu, erranez zer 
nabigatzaile baliatzen duzun, zer bertsio, bai eta 
antibirusaren izena eta bertsioa. Aterabide bat 
atxemanen dugu elkarrekin . 

Nire kultura eragile espazioan editatu 
datuen erantzulea ote naiz ?

Euskal kultur erakundea da www.eke.org 
webgunearen editorea. Berak dauka beraz bertan 
agertzen diren edukinen erantzulea. Horregatik, 
zure espazioan editatzen dituzun datuak aitzinetik 
kontrolatzen ditu. 

Hala ere, kontrola horrek ez du erran nahi 
erantzunkizunik ez duzunik ko-editore bezala. 
Izan ere, Euskal kultur erakundeak ez du frogatzen 
ahal extranetaren erabiltzaile bakoitzak baliatzen 
dituen irudien edo argazkien eskubideak badituela.  
Gehikeriak gertatzen badira (egile eskubidearen 
desbideratzea, difamazioak, eremu pertsonalen 
baliatzea erlijioa edo politika egiteko, etab.) 
 

Euskal kultur erakundeak kultura eragile 
hobendunen eremuen desgaitzeko edo kentzeko 
eskubidea du. 

Biltegiratze espazio pertsonala mugatua 
ote da ? 

Euskal kultur erakundeak ez du biltegiratze 
neurririk finkatu erabiltzaile bakoitzarentzat. 
Normalean beraz, nahi bezainbat orrialde sor 
ditzakezu zure eragile espazioan eta bertan nahi 
bezainbat baliabide biltegira dezakezu. 

Haatik, erabilpen horiek mugatuko ditugu, 
beharrezkoa idurituko zaigularik.  Kasu horretan, 
jakinean atxikiko zaitugu.

Nire orrialdeetan egiten dena itzulezina 
ote da ? 

Kasu gehienetan, Euskal kultur erakundeak 
konpondu nahiz ezezta ditzake zure espazioetan 
gertatu manipulazio huts arruntenak : 
dokumentuen, orrialdeen, testuen ezabatzea, 
etab. Horrelako egoera batean, garrantzitsua da 
gu lehenbait lehen abisatzea eta eragile espazioan 
lan egitetik gelditzea, Euskal kultur erkundearen 
lankideek arazoa konpondu arte.  

Irudi baten lerrokatzea alda ote daiteke ?

Irudiak automatikoki ezkerreko aldean lerrokatuak 
dira eta testuz inguratuak. Erdian edo eskuinean 
ezar daitezke. Horretarako, orrialdeko HTML marka 
batzu aldatu behar dira  "HTML" laukiaren bidez. 
Horrek interesatzen baldin bazaitu, sar zaitez 
harremanetan gurekin. 
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Testu bat justifikatu edo erdian 
ezartzen ahal ote da ? Bere letra-tipoa 
aldatzen ahal ote da ? Kolorez ezartzen 
ahal ote da ? 

Ezinezkoa da itxura batzuen ematea, hala nola :

- Testua justifikatzea edo erdian ezartzea
- Testuaren kolorea eta letra-tipoa aldatzea.

Itxura horiek Euskal kultur erakundeak kudeatu 
webgunearen araudi grafikoak inposatzen ditu.  

Araudi amankomun horri esker, estilo batasun bat 
atxikitzen da kultura eragileen orrialdeen artean. 
Bestalde, webgune handienetan aplikatu orrialde-
prestatze printzipio garrantzitsu batzu bermatzen 
ditu. Adibidez, testua automatikoki ezkerreko 
aldean lerrokatzen du, justifikatu gabe, pantailaren 
irakurketa errazteko. Orokorki, lehentasuna ematen 
diogu zuhurtasunari eta erabilpen erraztasunari 
efektu grafiko ikusgarriei baino. 

Zergatik nire irudia ez da agertzen edo 
bere ordez gurutze gorri bat agertzen 
da ? 

Horrek erran nahi du nabigatzaileak ez duela irudia 
aurkitzen zehaztu diozun URL helbidean. Gurutze 
hori ken eta irudiaren txertatzea berriz has ezazu.  
Gurutzea berriz agertzen bada :

- irudia ez da behar bezala kargatua izan zure 
espazio pertsonalean, 

- edo irudia hor dago baina ez diozu behar den 
izena ematen.  Egiazta ezazu bere izena ezarri 
duzula, edizio eremuko ezkerreko aldean agertzen 
den bezala, bere ikonoaren ondoan. 

Zailtasunek iraunten badute, sar zaitez 
harremanetan gurekin !

Posible ote da dokumentu batzuen 
kargatze zuzena eskaintzea nire eragile 
espaziotik ? 

Zure orrialdeetatik internauten esku uzten dituzun 
dokumentu gehienak grabatzen ahal dituzte 
"Gorde honela" eginez bakarrik.  Gehienak, hala 
nola PDF dokumentuak automatikoki kopiatuak 
dira internautaren ordenagailuan aldi baterako 
fitxategietan, irekitzean berean. 

Hala ere, internautak dokumentu batzu bere 
ordenagailuan karga ditzake sarean irakurri gabe. 
Hori baliagarria izan daiteke 10 argazki banatu nahi 

baldin badituzu bildumarik sortu gabe.

Metodorik errazena dokumentuak ZIP moduko 
txosten bakar batean konprimitzea da. Balia ezazu 
urririk dagoen 7-zip programa. Extranetaren Tresna 
kutxan aurkeztua zaizu. Ondotik, txosten hori zure 
espazio pertsonalera telekargatu beharko duzu eta  
« Txostena telekargatu» esteka sortu beharko duzu 
extranetaren  edizio eremutik. Azkenean, esteka 
horretan klik eginez, internautari txosten hori 
zinez kargatu nahi duenez galdetuko dion leiho 
bat agertuko zaio. Hori eginez, nahi duen tokian 
atxikitzen ahalko du bere ordenagailuan. 

Estekak irekitzen ahal ote dira leiho 
mugikor edo "pop-up"-etan ?

Interesgarria izan daiteke esteka batetik irudi 
baten irekitzea bere neurriko leiho batean. 
Irudia irekitzen da "pop-up" deitu leiho mugikor 
batean. Horretarako, Javascripts-ak baliatu 
behar dira. Lengoia informatiko bat da, aplikazio 
txikien idazteko egokia dena. Aplikazio horiek 
HTML orrialdeei txertatzen zaizkie eta beren 
funtzionalitateak handitzen dituzte. 

Neofitoentzat konplikatua izan daiteke. Horregatik, 
aukera hori ez dugu gure edizio eremuan sartu.  Hala 
ere, "pop-up"-ak sor daitezke baina bakarrik Euskal 
kultur erakundearen laguntzarekin. Xehetasun 
gehiagorentzat, sar zaitez harremanetan gurekin.

Orrialde baten kontsulta onartu 
pertsona batzuei mugatzen ahal ote da 
? 

Posible da zure eragile espazioko orrialdeak 
bakarrik zuk hautatu pertsona batzuen esku uztea. 
Pertsona horiek kode berezi bat ukanen dute 
orrialde horien ikusteko. 

Sar zaitez harremanetan Euskal kultur 
erakundearekin, sarbide mugatuko orrialdeen 
sortzeko. 
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Bideo bat txertatzen ahal ote da irudi 
batentzat egiten den bezala ? 

Bideo pantaila baten kuadroa zuzenki zure 
orrialdean ager daiteke botoi batzuei esker. 
Gauza bera da soinu fitxategi kontsola batentzat. 
Hala ere, integrazio hori dela eta, zure orrialdea 
emekiago kargatuko da nabigatzaileetan. 
Aterabideak badira baina nahita nahiez 
orrialdearen HTML kodean sartu behar da bideoa  
zure biltegiratze espazio pertsonalean neurri 
egokian kargatu ondoren.  Gero, <object> marka 
baliatzea beharrezkoa izanen da. Bideoaren 
manatze botoiak pertsonalisatuak izan daitezke 
script kodeekin ere baina hori besterik da!!  Flash 
eta Shockwave teknologiek ere beste aterabide 
batzu eskaintzen dituzte.

Flash bideo irakurgailu baten adibidea : 

http://www.eke.org/kultura/bideo_bilduma/niko_
etxart_elkarrizketa/

Flash soinu irakurgailu baten adibidea:

http://www.eke.org/eke/gure_ekintzak/batek_
mila/batek_mila_ekintzak/ikusgarria/soinua_
sangla.htm

Kasu guzietan, txertatze hori kausitzen laguntzen 
ahal zaitugu. Xehetasun gehiagorentzat, sar zaitez 
harremanetan gurekin.

Posible ote da soinu bat automatikoki 
irakurraraztea orrialde batean ?

Posible da soinu bat etengabe entzunaraztea 
orrialde jakin batean. Horretarako, "ikustezina" 
den soinu kontsola bat pizturik atxikitzen da 
orrialdearen gainean. 

Hobe horrelako efekturik ez baliatzea, baina 
teknikoki posible da (nahiz eta emaitzak ezberdinak 
izan daitezken nabigatzaile batetik bestera).  Hobe 
internautari hautua uztea eta soinua kontsolatik 
kudeatzeko parada ematea. Edozein kasutan, 
orrialdearen HTML kodeari ekin beharko zaio !! 
Aipatzekoa da txertatze horrek zure orrialdearen 
kargatzea motelduko duela nabigatzaileetan. 

Xehetasun gehiagorentzat, sar zaitez harremanetan 
gurekin.

Javascript koderik txerta al daiteke 
orrialdearen HTML leihotik ?

Ez da posible Javascript koderik sartzea orrialde 
batean extranetaren edizio eremutik (HTML laukia 
klikatua). EPOZ editoreak ez du onartzen. Script-en 
integrazioa bakarrik ZOPE interfazetik egin daiteke. 
Soilik Euskal kultur erakundeak balia dezake.

Gurekin harremanetan sar zaitez zure script-en 
emateko. Posible bada, lagunduko zaitugu beraien 
txertatzen.

Agendaren gertakari bat aldatzen 
ahal ote da espazio publikoan agertu 
ondotik ?

Euskal kultur erakundearen moderatzaileak zure 
gertakari konfirmatua extraneteko behin-behineko 
agendatik www.eke.org atariko agenda publikora  
pasarazten duelarik, gertakaria behin-behineko 
gertakarien taulatik desagertzen da. Zure iragarkia 
ezin duzu aldatu, beraz. 

Hala ere, EKE-ko moderatzaileek alda dezakete 
emanen dizkiezun xehetasunei esker. 
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