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Plataformara sartzeko modua

1. Plataformara hurbiltzea

Plataformara sartzeko orrialdea:

http://www.elearning.hezkuntza.net
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Azal-orriaren testuinguruaren aukerak

1. Plataformara hurbiltzea

Zentroko administratzaileak Moodle-en azal-orrira sartu 
ondoren, honako aukera hauek eskuragarri dituzte:

� Erabiltzailearen profilera sartzea

� Plataformatik irteteko aukera

� Gunearen kudeaketa

� Zentroaren datuak

� Mezuak

� Zentroaren kategoriak
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Azal-orriaren testuinguruaren orrialdea

1. Plataformara hurbiltzea
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Erabiltzailearen testuingurua

1. Plataformara hurbiltzea

Eskuineko goiko aldean erabiltzailearen profilaren lotura dago.

Erabiltzailearen profilean erabiltzaileari dagozkion datu eta 
konfigurazio guztiak ikus ditzakegu.
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Plataformatik irtetea

1. Plataformara hurbiltzea

Azal-orriaren testuinguruan, eskuineko goiko aldean, 
erabiltzailearen profilaren loturaren ondoan, plataformatik 
irteteko lotura dago.

Irten botoia sakatu ondoren, nabigatzaileak gure moodle saioa 
itxiko du eta berriz ere plataformara sartzeko orrialdera 
eramango gaitu
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Administrazio-menuaren aukerak

1. Plataformara hurbiltzea

Azal-orriaren ezkerraldean gunearen administrazio-menua dago.

Menu horren bidez zentroaren administrazio-eragiketak 
burutzen dira: Erabiltzaileen, kategorien, ikastaroen… kudeaketa
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Zentroari buruzko informazioa

1. Plataformara hurbiltzea

Zentroari buruzko informazio-datuak telematikoak eta aurrez 
aurrekoak dira.

Azal-orriaren testuingururako zentroaren theme-rik ez 
dagoenez, erabiltzailea dagokion zentroarekin identifikatzen du
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Mezuen bidalketa

1. Plataformara hurbiltzea

Eskuineko goiko aldeko mezu-multzoaren bidez mezuak igor 
daitezke zentroetako erabiltzaileei.

Mezuak nabigatzailearen gainetik dagoen leiho baten gainean 
kudeatzen dira, mezuak lotura sakatzerakoan.
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Kategorien zerrenda

1. Plataformara hurbiltzea

Edukiaren modulu nagusiaren beheko aldean zentroaren 
kategorien zerrenda dago.

Lehen mailako azpikategoriak eta goi-mailako ikastaroak zein 
horiei dagozkien ikastaroak ikus daitezke.

Kategorien eta ikastaroen izenburuak Moodle-en atal horietara 
doazen lotura zuzenak dira.
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Erabiltzaileen zerrendaren aukerak

2. Erabiltzaileen zerrenda aztertu

Erabiltzaileen zerrendaren orrialdea bi ataletan banatzen da.

� Erabiltzaileen iragazkiak

Gure beharren arabera erakusten diren erabiltzaileen 
kopurua murrizteko balio dute

� Erabiltzaileen zerrenda

Zentroko erabiltzaile erabilgarrien informazioa erakusten 
dute.
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Erabiltzaileen iragazkien atalak

Erabiltzaileen era askotako iragazki-aukerak ditugu:

� Izen osoa

� Abizena

� Izena

� E-posta helbidea

� Herria

� Herrialdea

� Ikastaroaren rola

� Lehen sarrera

� Erabiltzailearen izena

� …

2. Erabiltzaileen zerrenda aztertu
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Iragazki konbinatuak

Iragazkiak euren artean konbinatu daitezke.

Horrela, erabiltzaileak parametroak gurutzatuz iragazten dira.

Iragazkiak banan-banan edo multzoan gehitu eta ezabatu daitezke.

Saioa ixten ez den artean, sortutako iragazkiak saioan 
mantenduko dira

2. Erabiltzaileen zerrenda aztertu
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Erabiltzaileen zerrendaren formatua

Erabiltzaileak taula-formatu baten bidez zerrendatzen dira.

Erabiltzaile bakoitzaren inguruan ondorengo eragiketak egin 
daitezke:

� Profila ikusi

� Editatu

� Ezabatu

2. Erabiltzaileen zerrenda aztertu
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Erabiltzaileen inguruan egin daitezkeen 
eragiketak
� Profila ikusi

Erabiltzailearen izenaren gainean sakatuz, hautatutako erabiltzailearen 
profilean sar gaitezke, eta bere datuak aldatu eta hari dagokion
informazioa ikus dezakegu.

� Erabiltzaile bat editatu

Editatu botoia sakatu ondoren, zuzenean erabiltzailearen datuak 
editatzeko orrialdera sartuko gara.

� Erabiltzaile bat ezabatu

Ezabatu botoia sakatuz, zentroko erabiltzailea ezabatuko dugu.

2. Erabiltzaileen zerrenda aztertu
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Orrialdearen egitura

3. Erabiltzaileen eragiketa masiboak

Orrialdeak bi atal nagusi ditu:

� Erabiltzaileen iragazkiak

Erabiltzaileen zerrenda aztertzeko orrialdean duten funtzio bera
dute, eta saioan barrena mantentzen dira.

� Erabiltzaileen hautatzailea

Bere funtzioa erabiltzaile-talde bat hautatzea da, ondoren 
horiekin batera eragiketak gauzatze aldera.
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Erabiltzaileen hautatzailearen 
funtzionamendua

3. Erabiltzaileen eragiketa masiboak

Bi multzo daude, eta hautaketa-botoien bidez kudeatzen dira:

� Erabiltzaile erabilgarriak

Balizko erabiltzaileak, iragazkia pasatu ondoren, hautatzeko 
erabilgarri daudenak.

� Erabiltzaile hautatuak

Hautatutako erabiltzaile-multzoa; horien gainean eragiketak 
egingo dira.



1919 de 62

Egin daitezkeen eragiketa desberdinak

3. Erabiltzaileen eragiketa masiboak

Erabiltzaileen gainean 5 motako eragiketak egin daitezke:

� Egiaztatu

Eragiketa honek ez du eraginik plataforman, kontuak eskuz 
egiten baitira.

� Mezua erantsi/bidali

Erabiltzaile-multzo bati mezuak bidaltzeko aukera ematen du.

Bidalitako mezua bera da guztientzat.
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Egin daitezkeen eragiketa desberdinak

3. Erabiltzaileen eragiketa masiboak

� Ezabatu

Moodle-en hautatutako erabiltzaileak ezabatzen ditu.

� Orrialdean erakutsi

Erabiltzaile hautatuei buruzko informazioa taula-formatuan 
bistaratzen du.

� Deskargatu

Erabiltzaile hautatuen datuekin fitxategi bat sortzen du.

Fitxategiak hiru formatu izan ditzake: Testua, ODS eta Excel
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Nahitaezko eremuen zerrenda

4. Beste erabiltzaile bat gehitu

Erabiltzaile berri bat sortzeko orduan, nahitaezko eremu batzuk 
bete behar dira:

� Erabiltzailearen izena

� Pasahitza

� Izena

� Abizena

� E-posta helbidea

� Herria

� Herrialdea
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Nomenklatura-arauak

4. Beste erabiltzaile bat gehitu

Erabiltzailearen izenaren eremua sortzeko hainbat arau bete 
behar dira:

Erabiltzailearen izena= E-posta helbidea + Zentroaren kodea

Adibidea:

Erabiltzailearen e-posta helbidea: aurrutia@centroeducativo.com

Zentroaren kodea: 500005

Erabiltzailearen izena: aurrutia@centroeducativo.com500005

Sartzeko erabili beharreko erabiltzailearen izena erabiltzailearen 
e-posta helbidea da, zentroaren kodea jarri gabe.
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Nomenklatura-arauak

4. Beste erabiltzaile bat gehitu

� E-posta helbidea

E-posta helbidea erabiltzailearen izena sortzeko orduan 
erabilitako e-posta helbide bera izan behar da.

� Pasahitza

Gomendagarria da pasahitzak 8 karaktere baino gehiago izatea.

Maiuskulen, minuskulen eta zenbakien konbinazioa.

Ez dira o/O karaktereak eta zero zenbakia erabili behar.
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Aukerako eremuak

4. Beste erabiltzaile bat gehitu

Aukerako eremu batzuk interesgarriak izan daitezke:

� Pasahitzaren aldaketa behartu

� Posta erakutsi

� Posta aktibatua

� Hizkuntza gogokoena

� Deskribapena

� Irudia

� …
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Erabiltzaileak modu automatizatuan sortu

5. Erabiltzaileak igo

Erabiltzaileak igo aukeraren bidez, erabiltzaileak fitxategietatik 
modu automatizatuan sor daitezke; hau da, modu 
automatikoan eta eragiketa bakar batekin erabiltzaile-multzo 
bat sor daiteke.

CSV formatuko fitxategi bat erabiltzen da erabiltzaileak multzo 
batean igotzeko.
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CSV fitxategia sortzea

5. Erabiltzaileak igo

Fitxategi honetan eremuak mugatzaile batek bereizten ditu, 
esaterako, “;”.

Lehen lerroak erabiltzaileen eremuak adierazten ditu

Hurrengo lerroetako bakoitzak erabiltzaile bakoitzaren datuak 
erakusten ditu.

CSV fitxategi baten edukiaren adibidea:

1eremua;2eremua;3eremua;4eremua

1balioa;2balioa;3balioa;4balioa
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CSV fitxategi bat sortzeko beharrezko 
eremuak

5. Erabiltzaileak igo

Erabiltzaileak CSV fitxategien bidez sortzeko, hainbat eremu 
adierazi behar dira:

� username

� password

� email

� firstname

� lastname

� city

� country

� centercode

� lang
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CSV sortzeko tresnak

5. Erabiltzaileak igo

� Testu-editorea

Eskuzko metodoa, testu-editore baten bidez (Ohar-bloka, 
Wordpad,…)

� Microsoft Excel

Beharrezko eremuen izenekin goiburua sortu.

Erabiltzaileen datuak sartu eta fitxategian CSV bezala gorde.

�OpenOffice Calc

Beharrezko eremuen izenekin goiburua sortu.

Erabiltzaileen datuak sartu eta fitxategian CSV bezala gorde
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CSVren kodifikazioaren hautaketa

5. Erabiltzaileak igo

CSV fitxategiaren kodifikazioa ezagutu behar da datuak Moodle-
en zuzen erabili ahal izateko.

� Kodetzeko tresnak

Fitxategiak kodetzeko hainbat tresna daude (notepad++, 
ultraedit...).

� Gomendatutako kodifikazioa

UTF-8 kodifikazioa erabiltzea gomendatzen da, Moodle-en
estandarra baita.
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Erabiltzaileak sortzeko aukerak

5. Erabiltzaileak igo

Sortu aurretik, erabiltzaileak aurrebistarako pantailan 
aurrebistaratzen dira.

Aurrebistaratu ondoren, sortzeko aukera hautatu behar da:

� Soilik berriak gehitu; dauden erabiltzaileak ez aintzat hartu.

� Guztia gehitu; beharrezkoa bada, erabiltzaileen izenei 
zenbatzailea erantsi.

�Berriak gehitu eta dauden erabiltzaileak eguneratu.

� Soilik dauden erabiltzaileak eguneratu.
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Kudeaketara sartzeko hainbat bide

6. Azpikategoria bat editatu/gehitu

Kategoriak kudeatzeko bi sarbide desberdin daude:

� Administrazio-blokea

Administrazio-blokearen bidez kategoriak kudeatzeko atalera sar 
gaitezke.

Aukera hori gomendatzen da, kudeaketa osoa egiteko aukera 
ematen duelako.

� Kategorien bidez

Kategoria-testuinguru baten bidez bistaratzen ari den kategoria 
kudeatu daiteke

Beharrezkoa da “Edizioa aktibatu” botoia sakatzea.
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Egin beharreko eragiketen zerrenda

6. Azpikategoria bat editatu/gehitu

� Kategoria berria gehitu

Kategoria gurasoa zehaztu behar da.

Kategoriaren izena sartu.

Aukeran, kategoriaren deskribapena sartu.

Ez behartu theme bat, zentroaren theme-a mantentzera.

� Kategoria bat editatu

Kategoria baten informazioa berriz ere editatu eta bere 
kategoria gurasoa alda dezakegu.
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Egin beharreko eragiketen zerrenda

6. Azpikategoria bat editatu/gehitu

� Ezabatu

Kategoria eta bere ikastaroak ezabatzen ditu.

Kategoria kokapen berri batera eramatea hauta daiteke.

� Eraman

Kategorien ordena aldatzen du.

� Ezkutatu

Kategoria eta bere ikastaroak ezkutatzen dizkie ikasleei.

Proban edo eraikitzeko prozesuan dauden ikastaroentzat 
erabilgarria da. 
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Ikastaro bat sortzeko bide desberdinak

7. Ikastaro bat sortu

Ikastaroak sortzeko bi bide ditugu:

� Administrazio-blokea

Administrazio-blokearen bidez kategorien kudeaketara sar 
gaitezke eta kudeaketa horretan ikastaroak sortzeko botoia 
eskuragarri dugu.

�Kategorien bidez

Kategoria-testuinguru baten bidez bistaratutako kategorian 
bertan ikastaroak sor daitezke. Beharrezkoa da “Edizioa 
aktibatu” botoia sakatzea.
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Ikastaro baten sorreraren fluxua

7. Ikastaro bat sortu

�Erabiltzaileen artean, soilik zentroko administratzaileek dute 
ikastaroak sortzeko ahalmena.

�Ikastaroak hutsik sortzen dira, irakasleen eskaeraren arabera.

�Soilik zentroko administratzaile batek ezabatu dezake ikastaro 
bat.

�Ikastaroak irakasleen eskaeraren arabera ezabatzen dira.



3636 de 62

Ikastaro bat sortzeko beharrezko datuak

7. Ikastaro bat sortu

Ikastaro bat sortzeko orduan, zentroko administratzaile batek 
hainbat datu bete beharko ditu.

� Kategoria

Ikastaroa zein kategoriari dagokion hautatu behar da.

� Izen osoa

Ikastaroaren izena

�Sartzeko pasahitza

Sartzeko pasahitza jarri behar da, erabiltzaileak ikastaroan 
beren kabuz matrikula daitezen nahi ez bada.
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Ikastaro bat sortzeko beharrezko datuak

7. Ikastaro bat sortu

� Izen laburra

Izen laburrak hainbat arau bete behar ditu etorkizunean intranet
bidez zentroetatik eta beste plataforma batzuetatik sartu ahal 
izateko.

Izen laburra = ikastaroaren izenaren lehen 6 karaktereak

+ kategoria gurasoaren izenaren lehen 6 karaktereak

+ azpimarra + zentroaren kodea

Adibidea:

Ikastaroa: euskara / kategoria: lehen zikloa / kodea: 500005

Izen laburra = euskarprimer_500005
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Ikastaro bat sortzeko orduan kontuan 
hartu beharrekoak

7. Ikastaro bat sortu

Ikastaro bat sortzeko orduan hainbat puntu hartu behar dira 
kontuan:

� Ikastaro bat sortzeko orduan burututako konfigurazio guztiak 
ondoren alda daitezke, bai zentroko administratzaileak eta 
baita irakasleak ere.

� Ikastaroaren edo kategoriaren izena aldatuz gero, “izen 
laburra” berriz ere zehaztu behar da; zentroko 
administratzaileak zein irakasleak egin dezakete.

� Zentroko administratzaile bat irakasle gisa matrikulatu 
beharko litzateke ikastaro batean irakasle-lanak egin ahal 
izateko.
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Kategoria-rolen kudeaketara sartzea

8. Kategoria-mailari dagozkion eginkizunak 
esleitu

� Kategoria-mailari dagozkion rolak kategoriaren testuinguruan 
esleitzen dira.

� Kategoriaren testuingurura sartzeko, hasierako azal-orritik 
kategoria desberdinetan barrena nabigatu behar da.

� Rolak edozein kategoria-mailari esleitu dakizkioke

� Esleitutako rolek hautatutako kategorian, horren 
azpikategorietan eta horren menpe dauden ikastaroetan balio 
dute.
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Rolak kudeatzeko orrialdea

8. Kategoria-mailari dagozkion eginkizunak 
esleitu

Rolak kudeatzeko orrian sartzerakoan, esleitu ditzakegun rolak 
agertzen zaizkigu.

Honako hauek dira rol erabilgarriak:

� Irakaslea, tutorea eta ikaslea
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Rolak esleitzeko orrialdea

8. Kategoria-mailari dagozkion eginkizunak 
esleitu

Rol baten izenaren gainean sakatuz, rolak esleitzeko orrialdera 
sartuko gara; bertan, rolari erabiltzaileak esleitu eta 
erabiltzaileen bilaketak egin ditzakegu.
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Kategoria-mailari dagozkion rolak 
esleitzean dauden arriskuak

8. Kategoria-mailari dagozkion rolak esleitu

� Azpikategoria asko dituzten zentroetan zaila da erabiltzaileak 
zein kategoriari esleitu zaizkion jakitea. Rolak kudeatzeko 
politika egokia beharrezkoa da.

� Beste ikastaro batzuetan bidegabe sartzearen arazoak sor 
daitezke. Kategoriaren ikastaro guztietara sartzeko aukera 
dagoenez, ondoren zaila da ikastaro batean sartzea 
debekatzea.
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� Ikastaro-rolen esleipena ikastaro-mailaren arabera egiten da.

� Rolak esleitzeko, ikastaroaren administrazio-menuaren bidez 
sar daiteke.

� Ikastaro-mailako rolak esleitzeak ikastaroan matrikulatzea, 
eta beraz, bertara sartzea dakar.

Ikastaro-rolen kudeaketara sartzea

9. Ikastaro-mailari dagozkion rolak esleitu

Rolak esleitzeko

aukera
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Rolak kudeatzeko orrialdea

9. Ikastaro-mailari dagozkion rolak esleitu

� Rolak kudeatzeko orrian sartzerakoan, esleitu ditzakegun 
rolak agertzen zaizkigu.

Honako hauek dira rol erabilgarriak:

� Irakaslea, tutorea eta ikaslea
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Rolak esleitzeko orrialdea

9. Ikastaro-mailari dagozkion rolak esleitu

Rol baten izenaren gainean sakatuz, rolak esleitzeko orrialdera 
sartuko gara; bertan, rolari erabiltzaileak esleitu eta 
erabiltzaileen bilaketak egin ditzakegu.
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Ikastaro-mailako rolak esleitzeko ezaugarri 
bereziak

9. Ikastaro-mailari dagozkion rolak esleitu

� Zentroko administratzaileek eta irakasleek dute ikastaro-
mailako rolak esleitzeko ahalmena.

� Zentroko administratzailea ikastaro bateko irakaslea, tutorea 
edo ikaslea baldin bada, ikastaro-mailari dagokion rola esleitu 
beharko da, rol horren ezaugarriak erabili ahal izateko.
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Segurtasun-kopiak sortzeko sarbidea

10. Segurtasun-kopiak

� Segurtasun-kopiak ikastaro-mailaren arabera egiten dira

� Segurtasun-kopiak ikastaroaren administrazio-menuaren 
bidez eskura daitezke.

Segurtasun-kopiak

egiteko aukera



4848 de 62

Segurtasun-kopien konfigurazioa

10. Segurtasun-kopiak

Plataformaren segurtasuna mantentzeko, ondorengo 
parametroak konfiguratu behar dira:

� Erabiltzailearen datuak sartu: Bat ere ez

� Erabiltzaileak: Bat ere ez

� Erregistroak: Ez

� Erabiltzailearen fitxategiak: Ez

� Ikastaroaren fitxategiak: Bai

� Ikastaroan erabilitako gunearen fitxategiak: Ez

� Kalifikazio-historiak: Ez

� Rolen esleipenak: Bat ere ez
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Segurtasun-kopien kokapena

10. Segurtasun-kopiak

Segurtasun-kopiak ikastaroko fitxategien karpetan kokatzen 
dira, “backupdata” karpetaren barruan.

Segurtasun-kopiaren inguruan hainbat eragiketa egin daitezke:

� Deskonprimitu, zerrendatu, berrezarri, berrizendatu, beste 
direktorio batera eraman eta ezabatu.
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Segurtasun-kopien inguruan 
gomendatutako jarraibideak

10. Segurtasun-kopiak

� Zentroko administratzaileek eta irakasleek egin ditzakete 
segurtasun-kopiak; beraz, biek jarraibideak bete behar dituzte.

� Ikastaro bakoitzeko gehienez bi segurtasun-kopia izan behar 
dira, eta hurrengo kopian egindako azkena ezabatu behar da.

� Segurtasun-kopien helburua ikastaroaren edukia babestea da, 
berrezarri ahal izateko.
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� Berrezarpenak ikastaro-mailaren arabera egiten dira.

� Ikastaroaren administrazio-menuaren bidez berrezarri daiteke

Segurtasun-kopiak berrezarri ahal izateko 
sarbidea

11. Ikastaro bat berrezarri 

Berrezartzeko

aukera
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Berrezarpen-fitxategien kokapena

11. Ikastaro bat berrezarri 

Berrezarpenak ikastaroaren segurtasun-kopien karpetan, 
“backupdata” direktorioan, kokatzen dira.

Berrezarri botoia sakatuz gero, hautatutako fitxategia 
berrezartzeko pantailetara sartuko gara.

Segurtasun-kopia

berrezartzeko lotura
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Berrezartzeko aukerak

11. Ikastaro bat berrezarri 

Ikastaroak berrezartzeko hainbat aukera ditugu eskuragarri:

� Egungo ikastaroa, lehengoa ezabatuz

Berrezarpena egiten den ikastaroaren gainean idazten da, 
aurreko informazio guztia ezabatuz.

� Egungo ikastaroa, informazioa gehituz

Berrezarpena egiten den ikastarotik informazioa gehitzen zaio.
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Berrezartzeko aukerak

11. Ikastaro bat berrezarri 

� Ikastaro berria

Segurtasun-kopian oinarritutako ikastaro berri bat sortzen da.

� Egungo ikastaroa, lehengoa ezabatuz

Dagoen ikastaro baten edukiaren gainean idazten da, aurreko 
edukia ezabatuz.

� Egungo ikastaroa, informazioa gehituz

Jada badagoen ikastaro bati informazioa gehitzen zaio.
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Berrezarpenak konfiguratzea

11. Ikastaro bat berrezarri 

Plataformaren segurtasuna mantentzeko, berrezarpena 
egiterakoan ondorengo parametroak konfiguratu behar dira:

� Erabiltzailearen datuak sartu: Bat ere ez

� Metaikastaroa: Ez

� Erabiltzaileak: Bat ere ez

� Taldeak: Bai

� Erregistroak: Ez

� Erabiltzailearen fitxategiak: Ez

� Ikastaroaren fitxategiak: Bai

� Gunearen fitxategiak: Ez

� Kalifikazio-historiak: Ez
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Txantiloien abantailak

12. Theme-ak aldatu

� Txantiloiak erabiltzeak estiloen akatsak antzematen laguntzen 
du.

� Hobekuntzak zentroetako txantiloi guztietan aplika daitezke.

�Zentroen aldetik pertsonalizazio erraza edo aurreratua.

� Txantiloiak zentroa ezaugarritzen duen kolorearen arabera 
hautatzeko aukera.
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Zentroen txantiloien zerrenda

12. Theme-ak aldatu

Zentroei buruzko 5 txantiloi daude, kolorearen arabera 
sailkatuta:

� Urdina

� Morea

� Berdea

� Gorria

� Laranja
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Txantiloiak pertsonalizatzea

12. Theme-ak aldatu

� Goiburuko logoa aldatu

Zentro bakoitzak zentroaren ezaugarri den logoa pertsonalizatu 
dezake, goiburuko irudi estandarra aldatuz.

Goiburua leku honetan kokatzen da:

“themecentro/pix/bg/header_background.jpg”

Logoaren kokapena
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Txantiloiak pertsonalizatzea

12. Theme-ak aldatu

� Goiburuko irudia aldatu

Zentro bakoitzak goiburuko atzealdearen irudia pertsonalizatu 
dezake, goiburuko irudi estandarra aldatuz.

Goiburua leku honetan kokatzen da:

“themecentro/pix/bg/header_background.jpg”

Atzealdeko irudiaren kokapena
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Txantiloien pertsonalizazio aurreratua

12. Theme-ak aldatu

Nahi duten zentroek txantiloia modu aurreratuan pertsonalizatu 
dezakete:

� Txantiloiaren estiloak aldatu

Txantiloiaren estiloak alda daitezke, eta funtsean zentroaren 
estilo guztia aldatzeko aukera dago.

Horretarako, estilo-orria aldatu behar da; hau da bere 
kokapena: “themecentro/styles_center.css”

Css-ak (estilo-orriak) ezagutzea eskatzen du eta nabigatzaile 
desberdinen arteko bateragarritasuna aztertu behar da.
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Txantiloien pertsonalizazio aurreratua

12. Theme-ak aldatu

� Estilo propioak sartu

Estilo propioak erabil daitezke, esaterako, ikastaroen edukiei 
aplika daitezkeenak.

Horretarako, estilo-orri berri bat sortu behar da honako kokapen 
honetan: “themecentro/styles_new.css”

Estilo-orri berrian sartutako estiloak eraginkorrak izan daitezen, 
“themecentro/config.php” fitxategia aldatu behar da eta 
“THEME->sheets” aldagaiaren balioa aldatu behar da.

THEME->sheets = array(‘styles_center’, ‘styles_new’);
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Txantiloien pertsonalizazio aurreratua

12. Theme-ak aldatu

� Ikonoak, irudiak aldatu

Txantiloiko ikonoak eta irudiak alda daitezke, nahi diren 
estiloetara egokitzeko

� Ezin da PHP kodea edo “config.php” fitxategian 
adierazitakoaren desberdina den beste programazio-hizkuntza 
motarik sartu, aldatu edo ezabatu.

� Egindako estilo-aldaketek eragin ditzaketen bistaratze-
arazoen ardura zentroak izango du, eta eskatuz gero, 
hasierako txantiloi estandarrera itzuli ahal izango da.


