
INFORMARTIKA LAINOAN. BILDU ETA PARTEKATU ZURE INFORMAZIOA

Informatika lainoan edo “Cloud Computing”

Informatika lainoan Internet bidez zerbitzuak eskaintzen dituzten plataformei erreferentzia egiten die.

Abantailak:

• Informazioa interneterako konexioa duen edozein tokitik eskura dezakegu.

• Ekipo informatikoan ez da inolako softwarerik instalatu behar.

• Aplikazioak automatikoki eta erabiltzaile guztietan eguneratzen dira.

• Gure ekipoetan memoria gastua murrizteko aukera ematen digu.

Desabantailak

• Interneteko konexioaren mendean gaude.

• Zerbitzu hornitzailearen mendean gaude.

• Segurtasun-arazoak eman daitezke.

Dropbox

Dropbox fitxategiak lainoan gordetzeko sistema bat da (Dropbox programak 2Gb-ko gordailua 
eskaintzen digu dohainik).

 Ekintza hauek burutu ditzakegu:

• Mota guztietako fitxategiak lainoan gorde ditzakegu.

• Ekipo eta gailu ezberdinak sinkroniza ditzakegu.

• Fitxategiak parteka ditzakegu.

Erregistroa

www.dropbox.com web-orrian sartzen gara eta “Izena eman” aukeran klikatu:

• Eskaera dokumentua bete.

• Dropboxeko baldintzak onartu behar ditugu.

• Erregistroa egiaztatu.

Behin erregistratu eta gero Dropbox-en kontuan sar gaitezke, horretarako, zure izena eta pasahitza sartuta
daudela “saioa hasi”n klikatu behar duzu:

Funtzionamendua

Dokumentu bat lainora igotzea:

•  Eskubiko goialdean “Artxiboa kargatu” sakatuko dugu.

• Artxiboa aukeratuko dugu eta automatikoki igoko da.

Karpeta berri bat egiteko:

1

http://www.dropbox.com/


INFORMARTIKA LAINOAN. BILDU ETA PARTEKATU ZURE INFORMAZIOA

• “karpeta berria” botoian sakatuko dugu, izena idatziko dugu eta “Enter” tekla sakatuko dugu.

Artxiboak deskargatzeko:

• Deskargatu nahi dugun artxiboaren lerroan klikatuko dugu eta "Deskargatu” aukeratuko dugu.

• Gorde nahi dugun lekua aukeratuko dugu eta gero bertan “gorde” aukeratuko dugu.

Artxibo bat edo karpeta partekatzeko:

• Partekatuko dugun artxibo edo karpetaren lerroan kokatu eta “partekatu” aukeratuko dugu.

• Partekatuko diogun pertsonaren helbide elektronikoa idatziko dugu (iruzkina idatz 
dezakegu ere), eta “partekatu” botoian sakatuko dugu.

• Partekatu diogun petsonak bere Dropboxeko kontuan karpeta aurkituko du eta 
deskargatu dezake.

Slideshare

Bertan publikoki edota pribatuki diapositiba aurkezpenak igo eta konpartitu daitezke:

es.slideshare.net web-orri honetan sartzen gara.

• “Izena eman” -en klikatu egiten dugu.

• Galdetegia bete erabiltzaile, posta elektroniko eta pasahitza sortuz eta “Orain batu” 
aukera sakatuz.

Arakatu

“Gai gehiago” aukeran sakatuz, azalduko diren emaitzak zure lehentasunak kontuan esekiz agertuko 
zaizkizu (bilatu duzuna, gai esanguratsuenak, etabar).

• “Filtro geihago” aukera sakatuz gero, lortutako emaitzak laburtu ahal izango ditugu.

Bilatu

Bilaketa bat egiteko, testu bilaketa koadroaren bidez egitea da:

• Gaia edo pertsonaren izena zehaztuko dugu informazio gehiago eskuratzeko. 

• Era zehatzagoan aukeratu ahal izango dugu.

Deskargatu

Artxiboa deskargatzeko, “Deskargatu” botoiaren gainean aukeratuko dugu.

• Gure ordenagailuko zein tokitan gorde nahi dugun aukeratuko dugu.

Artxibo bat igo

Gure ordenagailutik artxibo bat igotzeko, “Cargar” aukeratuko dugu  eta ondoren Igotzeko 
dokumentua aukeratu sakatuko dugu.

• Dokumentuaren parametroak (kargu, deskribapen, kategoria, etab.) zehaztu ditzakezu.
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Gure profila

• Gure profilean sartzeko, pertsona forma duen ikonoa sakatuko dugu eta “profil orrialdea ikusi” 
botoia aukeratuko dugu, eta geroago, “Profila editatzea” aukeran sakatuko dugu.

• Gure profileko alderdi desberdinak ( argazkia, izen-abizenak, web-orrialdea, etab.) 
moldatu ahal izango ditugu.

Beste funtzio batzuk

Pertsonak jarraitzea publikazioen berri izateko, “gustoko dut” edota konpartitzeko zein gure iritzia 
idazteko aukera ere badago.

• Slidesharen pertsona bat jarraitu nahi badugu, bere izenaren gainean sakatuko dugu profila 
ikusteko, bertan garela “jarraitu” botaoia sakatuko dugu.

• Ikusi dugun artxibo bati buruzko iritzia emateko, dokumentuan sartu egin behar zara eta 
dokumenturen azpian dagoen laukian zure iritzia utz dezakezu.

Googleren lainoa

Googlek dituen aplikazioen artean, lainoan gure artxiboak gordetzeko aukera ematen digutenak 
daude; aplikazio multzo horri Googleren lainoa deitzen diogu.

Googleren lainoaren ezaugarriak:

• Aplikazio guztiak Gmail-eko kontu baten inguruan biltzen dira.

• Artxibo ugari dohainik igotzeko aukera.

• Konexiorik gabe lan egiteko aukera. 

• Baimen aurreratuak ezarrita artxiboak partekatu ditzakegu.

Google Drive

Edozein motatako artxiboak igotzea onartzen du eta 15 GB erabilgarri izango dituzu dohainik. 
Aukera ugari eskaintzen dituen aplikazioa da:

• Artxiboak baimen bereziak ipinita partekatu ditzakegu.

• Dokumentu beraren inguruan, pertsona bat baino gehiagok aldi berean lan egin dezakegu.

• Dokumentu baten bertsio desberdinak ateratzea eta hauekin lan egitea posible da.

Google Argazkiak

Aplikazio honek, argazkiak eta bideoak igotzea onartzen du soilik. Eskaintzen duen memoria 
kantitatea mugagabea da eta ezaugarri oso interesgarriak dituen aplikazioa dela esan dezakegu:

• Gure gailuaren memoria libratzeko aukera ematen digu.

• Gure argazki eta bideoak antolatzeko aukera ematen digu.

• Artxiboen kopia automatikoa egitea posible da.
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• Argazkien bilaketa aurreratua egiteko aukera eskaintzen du.

• Beste erabiltzaileekin gure bildumak partekatu ditzakegu.

Beste aplikazio batzuk lainoan

Lehen azaldutako aplikazioez gain beste asko daude, bakoitzak bere berezitasunak ditu eta orain 
ikusiko ditugu.

• Mega: Megaupload polemikoaren ondorengoko zerbitzua da; 50 GB eskaintzen du. 
Automatizatutako edukien erabateko enkriptazioa oinarritzen da.

• OneDrive: Microsoft sostengatutato biltegiratzea da (5 GB eskaintzen du); Google Drive-n 
antzekoa (dokumentuak editatu, partekatu, etabar). 

• Flickr: Plataforma honen bidez gure argazkiak antolatu, gorde eta era seguru batean partekatu
ahal izango ditugu.

• Zoho: Ofimatikako lanak lainoan zuzenean egiteko aukera eskaintzen digu.

• Spotify:Internet bidez musika entzuteko erabiltzen den  laino aplikazio bat da.

Mugikorrentzako aplikazioak

Hurrengo esteketatik deskargatu ahal izango duzu eta gozatu Dropbox, SlideShare , Google Argazkiak
eta Google Drive aplikazioen funtzionaltasun guztiak:

• Google   Play   (Android)  

• App   Store   (IOS)  
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