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ENPLEGU/PRESTAKUNTZAKO G.T.
(INFORMATIKA ARLOA)
1. ariketa. 2. proba

GALDERAK
Denbora, gehienez: 120 min.

EREDUA:

C

-

Ez zabaldu esan arte.
Proba bukatzean inprimaki hau zeurekin eraman dezakezu.
Kontuan izan galdera bakoitzaren balioa, eman bazaio.
Adi egon, identifikazio pertsonalerako txartela jaso diezazuten.
Ez ahaztu ordezkagiria hartzea (irakurketa optikorako inprimakiaren
beheko ezkerreko zatia).
- Adi egon, batera grapa ditzaten irakurketa optikorako orria, azaleko
inprimakia eta zure erantzun-orriak.

Eskerrik asko zure laguntzagatik.

1 Aipa itzazu: Garapen Lokalaren jarduera-eremuak eta bertan eskuhartzen duten agenteak.
2 Lan merkatuaren azterketa: deskriba itzazu, laburzki, prozesu horren
helburu operatiboak.
3 Defini ezazu “lanbide profila” kontzeptua, eta aipa itzazu gutxienez sei
lanbide profil informazio eta komunikazio teknologien esparruan.
4 Aipa itzazu Euskal Erkidegoko Lanbide Koalifikazioen Sistemaren
oinarrizko bost helburuak eta horiek lortzeko oinarrizko bi osagaiak.
5 Aipa itzazu negozio-ideia edo enpresa-sorkuntza proiektu bat garatzeko
orduan funtsezko diren prozesuak.
6 Defini ezazu zer den enpresa-zentro bat, eta adierazi oinarrizko
ezaugarriak.
7 Defini itzazu prestakuntza plan bat ebaluatzeko prozesuetan erabili ohi
diren ondorengo irizpideak: efikazia, eraginkortasuna, egokitasuna,
eragina.
8 Aipa itzazu Avanza planaren bost jarduera-eremuak, eta deskribatu,
laburzki, horietako bakoitzaren helburuak.
9 Adieraz ezazu “CNAE” eta “CNO” siglen esanahia, eta definitu,
laburzki, lan merkatuaren ondorengo kontzeptuak: populazio aktiboa,
populazioa ez aktiboa.
10 Identifika itzazu e-learning plataforma batek izan behar dituen
gutxieneko ezaugarriak.
11 Zeri dagokio SCORM estandarra e-learning plataformaren
testuinguruan.
12 Aipa ezazu zen jarduera-planaren baitan sartzen diren ondorengo
lineak eta deskriba itzazu laburzki: Enpresa Digitala, KZ
Mikroenpresak, Maquetas.com
13 Defini ezazu intranet kontzeptua. Identifikatu eta definitu dituen
elementuak. Adierazi zertan bereizten den kontzeptu hori internetik eta
extranetetik.
14 Defini itzazu datu baseak kudeatzeko sistemak. Adieraz itzazu, eta
definitu, datu baseak kudeatzeko sistema batek bete behar dituen
helburuak.
15 Identifikatu eta definitu objektuetara zuzendutako programazioaren
funtsezko kontzeptuak.
16 Defini ezazu VPN sarea. Adierazi eta definitu era horretako sareen
oinarrizko betebeharrak, motak eta abantailak.
17 Zertan datza bezero/zerbitzari arkitektura? Azaldu “arkitektura
kapaduna” kontzeptuaren esanahia.
18 Azaldu “sarearen topologia” kontzeptuaren esanahia. Identifikatu eta
definitu sare-topologia mota desberdinak.
19 Defini ezazu sistema eragilea. Identifikatu eta deskribatu dituen
oinarrizko funtzioak.
20 Identifikatu eta deskribatu prestakuntza eta orientabide erabiltzaileen
esparruan izaera pertsonaleko datuak babesteko neurri teknikoak eta
antolakuntzaren alorrekoak.

