
Diigo: A eredua

Diigo erabiltzen hasteko gomendioak

Diigo gure lastermarkak gordetzeko, ordenan jartzeko eta besteekin partekatzeko gune bat da. 
Horrez gain, oharrak jaso ditzakegu edo webguneetan aurkitutako testuak eta irudiak gorde.

Orain arte erabili ez badugu, izena eman beharko dugu.

Datuak beteko ditugu:
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Ondoren, gure korreoan begiratu beharko dugu ea kontua konfirmatzeko mezua ailegatu 
zaigun, eta, horrela bada, eskatzen dizkigun pausoak eman:

Orain, barruan gaude:
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A eredurako materialetan izena emateko:
Goiko barran parte hartzen dugun taldeetara joateko bidea erakutsiko digu.

Gure taldea bilatuko dugu:

(EIBZ: A eredua)

Taldearen orriaren barruan gaudenean, talde honetan izena emateko botoia ikusiko dugu: 
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Taldearen jabeari baimena eskatuko diogu parte hartzeko eta, bide batez, talde horren berri 
gure korreoan zenbatean behin izan nahi dugun markatuko dugu:

(Gomendatzen dizuet egunean behin edo astean behin)

Hori egin ondoren, eta talde horretako kudeatzaileren bat zerrendan onartu ondoren, gure 
helbide elektronikoan mezu bat jasoko dugu:

Orain, partaideak garenez, aurkitu dugun webgune interesgarri hori besteekin parteka 
dezakegu, edo korreoan talde horretan egon diren aldaketak jaso.
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Lotura bat gehitzeko 
Gune interesgarri bat aurkitzen dugunean, gure zerrendan gordeko dugu. Horretarako, “my 
library” atalean Add+ botoia ikusiko dugu:

New bookmark aukeratzen dugunean, URLz gain, beste gauza batzuk ere gorde ditzakegu:

1. URL: gorde nahi dugun webgunearen helbidea (http://...)
1. Title: izenburua. URLa jartzean, orriak duen izenburua azalduko zaigu. Adierazgarria ez 

bada, gure erara jar dezakegu.
2. Description: Deskripzio txiki edo luze bat jartzea komeni da, bertan zer aurkituko 

dugun, zertarako erabili, zergatik gorde dugun... Pista horiek erraztuko digute orri 
horretan zer dagoen gogoratzen, eta gure aukerak norbaitek bisitatzen baditu, errazago 
jakingo du proposatzen dugun gune hori interesatzen zaion edo ez.

3. Tags: etiketak. Informazioa pilatzen hasten denean, gure informazioa eta helbideak 
errazago aurkituko ditugu loturak ongi antolatu baditugu.
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“Share to a Group” markatzen badugu, zeintaldetan parte hartzen dugun azalduko zaigu, eta 
horietako bat aukeratuz gero, orrialde horretan ere gordeko da, horrela, taldearen partaide 
guztiek ere ezagutuko dute aurkitu dugun gune interesgarri hori. 

Ez lotsarik izan, hobe behin eta berriro gune interesgarrietara bueltatzea, aurkitu duzun altxor 
txiki hura besteek ezagutu gabe uztea baino!

Leiho horretan , azpian, mezu hau ikusiko dugu: 

Guk ere Diigolet bookmarklet erabiltzea gomendatzen dugu. Bertan sakatu ondoren, hurrengo 
orrialdean azalduko zaigu nola egin gure lastermarka barran botoi bat jartzeko zuzenean 
Diigora loturak bidaltzeko. Prozesua azkarragoa izango da eta beti eskura izango dugu  
(nagikeria txikiagoa zerbait berria aurkitzen dugunean besteekin partekatzeko).
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Bookmarklet
Pausoak aurrezteko, gure nabigatzailean   bookmarklet     bat jartzea izan daiteke irtenbidea. Tools-
en aurkituko dugu:

Zerrenda luzea azaltzen bazaigu ere, momentuz, gomendatzen digun moduan, Diigolet 
aukeratuko dugu.

Erabiltzen dugun nabigatzailearen arabera, gure lastemarken barra instalatzeko jarraibideak 
azalduko zaizkigu:
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Ikusi dugun bezala, gehienetan Diigolet jartzen duen botoia gure laster-marka barrara arrastratu 
behar dugu, eta horrekin prest dugu lanean hasteko. 

Gorde nahi dugun orrialde bat aurkitzen dugunean, diigolet horren gainean sakatuko dugu eta 
orriaren eskuinaldean, goian, beste barratxo bat azalduko zaigu:

Bookmark botoiak aurretik ikusi dugun leihoa irekiko digu, bisitatzen ari garen orritik atera gabe:


