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TELEPOLIS
PATXI GAZTELUMENDI

Web 2.0
Dale Doughertyk ideien ekaitz batean botatako terminoa,
denboraren poderioz, ia urte bakarrean bilakatu da Interneteko berba nagusia. Ez da beste ezer aipatzen softwarea, Internet, Komunikazioa edo antzeko gaiak aipatzean. Interneten izaera berriaren adierazle da web 2.0 terminoa. Parte-hartzea, soziala, web bidezkoa, etiketatua... Interneten
sortzen ari diren ekoizpen berri eta parte-hartzaileen ezaugarri nagusi da web 2.0 hain aitatu hori. Eta multo horretan
kokatu beharko genituzke egun hain garrantzitsuak diren
Interneteko joera berriak: css estiloak eta Xhthl lengoaia,
mikroformatuak, sindikazioa (Rss/atom), datuen agregazioa, blogak eta beraien erantzunekin sortu den elkarrizketa digital guztia, APIak, AJAX sistema..., hitz gero eta berriagoak, orain arteko komunikazio sistema eta modua eraldatzen ari direnak, parte-hartzea baloratuz, parte-hartzea
sustatuz, eta parte-hartzearen bidez mantentzen direnak.
Horrela, Interneten bi garai ezberdintzen hasi gara, lehenengoa (webguneen sorkuntza, gune estatikoak, hamar urte inguru iraun duena), eta oraingoa (edo web 2.0 bezala
adierazia). Adibideetan oinarritzeko, bi garaietako adibide
paraleloak jartzea izango da onena. Argazkiekin Ofoto jartzen da web 1.0ko adibide moduan, Flickr.com zerbitzuaren
ondoan, edonork argazkiak eskegi eta etiketatuz sortzen
den argazkitegi handiena. Entziklopedien kasuan, Britannica Online adibidearen ondoan, gero eta arrakasta handiagoa duen Wikipediarena jartzen da alderatuta. Webgune
pertsonalak (estatikoak, html hutsa), blogen mugimenduarekin alderatuz (erantzunak, publikazio erraza eta azkarra,
harpidetzak...). Horrela argitaratzea parte-hartzearekin al-
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deratzen da. Gauza bat da albiste bat, egoera bat, zerbaiten
berri ematea; eta besterik da, gehiago da, horren gainean
parte hartu ahal izatea. Alegia, erantzunak emanez, kontrastatuz, iritzia emanez edo informazioa gehituz.
Teknologia beharrezkoa bada ere, web 2.0 gehiago jotzen
da jarrera gisa. Jarrera parte-hartzea sustatzeko, jarrera software soziala sustatzeko, jarrera inplikazioa bermatzeko. Eta
orain mapa kontzeptual eta mapa mentalen bidez hori interpretatzen eta azaltzen ari da Interneten lagun asko eta asko. Baina gurean ere, mintzatu gara horretaz, zelan ez.

Blogak 2.0 jardunaldiak
Mundu guztian horren gainean ari gara mintzatzen, eta
Euskal Herrian ere izan dugu horretarako parada. Gurean,
Deustuko Unibertsitatean batu ginen apirilaren 6an. Ehundaka batzuk teknologia eta jarrera berri hauen gainean berbetan. Ordenadore portatilak eskuan, argazki kamera digitaletatik argazkiak egin ahala publikatzen, Interneten kronikak zuzenean idatzi eta egoerak oro etiketatzen. Eta mintzatu ginen, teknologiaz, bilatzaileei buruz, mapen gainean, kazetaritzaz, blogei buruz eta irakaskuntzaz. Mintzatu eta eztabaidatu. Ikasi eta erakutsi. Hori ere web 2.0 delakoan.
Eta bertan hitz egindako guztia sarean batu, konpartitu da.
Blogetan, argazki bildumetan, etiketa bidezko loturetan...
Blogak 2.0 egunak sekulako garrantzia izan zuen Euskal Herriko Interneten panoraman, biharamunean ia prentsa guztiak ezikusiarena egin bazuen ere. Minutu batzuk telebistan
eta beste deus ez. www.blogak.org gunean ez ezik, beste hamaika lekutan topa daiteke egunak eman zuenaren inguruko
albiste, iritzi eta komentariorik. Egun emankorra, duda barik.

Zabaldu.com
Baina duda barik, aspaldi honetan euskaraz Interneten ari
garenok fenomeno ugari ikusi baditugu ere, blogintza biz-
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kor eta azkar hasi bada ere, sortzaile eta garatzaile gazteenek
sortzen dituzten tresnek liluratzen gaituzte batez ere. Aski
da, munduan den ideia on bat ikusi, gurera ekarri, kodea
itzuli eta egokitzeko. Horren adibide argia da Arrasateko
mutil gazte batek euskaratu eta komunitateak aberastu duen
zabaldu.com albisteak iragarri eta zabaltzeko tresna. Ingelesez eta mundu mailan oso ezaguna den digg.com horren
pareko, espainieraz sortutako meneame.net kodearekin egina. Zabaldu.com eta jendearen parte-hartzearekin zabaltzen
diren albiste, komentario eta iritziak elikaturik. Internet berri honetan, jarrera, gogo eta ausardiak inoiz baino gehiago
balio dute, eta gurean, zorionez, bada horietatik. Garatzaile
gazte eta prestuak sortzen ari dira eskola tekniko eta unibertsitateetako geletatik; handik kanpo ere makina bat hacker
eta garatzaile auzolanean ari da, eta guztien artean sekulako
komunitate aktiboa da euskaldunena.

Software asteburu librea
Eta horrela, egunetik egunera, post batetik bestera sortzen
dira blog berriak, programa egokitzapenak, lokalizazio txukunak, software librean garatutako aplikazio gehiago. Komunitatearen zentsua biderkatzen da eta ekimen sozialek
ere tartea hartzen dute pantailatik harago. Blogs&beers
deialdiak egiten diren bezala —hiru egin ditu euskal blogosferak dagoeneko urte bakarrean—, bestelako deialdi eta
meeting ezberdinak egiten dira. Azkena Zarautzen bizi izan
duguna: Software asteburu librea. Hiru egunez, software librearen inguruan, hitzaldi, tailer, mahai-inguru, eztabaida
eta agerraldiekin. Eta Euskal Herrian software librearen inguruan ari direnez gain, harrera beroa eman dio kostaldeko
herri honetako gaztetxean batutako jendeak nazioarteko
mugimendu honi. Gazteen artean gauzak aldatzen ari direlako seinale... Betiko kontuez gain, berba egin da musika libreaz, edizioaz, programa libreen gainean, hizkuntzaren
erronka eta etorkizunaz, enpresen munduaz, hezkuntzaz...
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Gaztetxea espazio publiko bilakatu da, gogoeta eta eztabaidaren fabrika, jendea —asko, adin eta genero ezberdinetakoak— batzeko bilgune. Uda aurreko larunbat eta igande
eguzkitsuetan, hondartza eta pilota partida, futbol mundial
eta telebistak albo batera laga, eta Richard Stallman GNU
eta software librearen sortzailea entzutera batu dira ehunka
lagun batzuk. Mezua interesantea, eduki libreen alorrean
gaur egun entzuten den interesgarrienetakoa, hemen, Euskal Herrian. Gaztetxe batean, eta edozein unibertsitatek
egingo lukeen baino hobeto antolatua gainera. Horregatik
ere, merezi du lantzean behin horrelako ekimenetan murgiltzea. Bizi-bizi dagoen herri baten testigantza hartzeko
besterik ez bada ere.¶
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