
GOOGLE APLIKAZIOAK ZURE GAILUETARAKO 

Sarrera

Ikastaro honetan zure gailuetarako Googleko aplikaziorik garrantzitsuenak: Gmail, Maps, Argazkiak, 
Drive eta Keep erabiltzen ikasiko ditugu. 

Gmail
Googlek  eskaintzen  duen  doako  zerbitzua  da  posta  elektroniko  tradizionalak  dituen
funtziorik  onenak  bilatzeko  teknologiarekin  konbinatzen  duena.  Horrez  gain,  Gmailek
birusen kontrako eta spama iragazteko lanabes ahaltsuak ditu , zure posta-kontua ziurra
eta erabilterreza izan dadin.

Aplikazioa eguneratu

Gmail-en  aplikazioa  lehenetsi  jarrita  dator  baina  guk  hura  eguneratu  behar  izatea  posiblea  da.
Hartarako, hauxe egin behar dugu:

 Play Store aplikazioa ireki. Gmail aplikazioa bilatu behar duzu eguneratu ahal izateko eta gero

Bilatu botoian sakatu. Aplikazioa aurkitu eta gero, "Eguneratzea" botoia sakatu behar duzu.

Nola funtzionatzen du?

Zure Gmail-aren kontura sartzeko erabiltzaile-izenarekin eta erregistro-prozesuan zehar definitu duzun
pasahitzarekin identifikatzea beharrezkoa da. 

Kapitulu honetan ikasiko dugu: Mezuak bidaltzea - Jasotzea - Erantzutea eta bidaltzea - Antolaketa.

1 Mezuak bidali:  Posta elektronikoa idazteko ikonoan  sakatzen da. Helbidea, gaia eta mezua
gehitu behar dituzun leiho berria irekitzen da. "Para:" alorrean hartzaileen posta helbideak sartzen dira.
Gero,  mezuaren titulua “Gaia"  alorrean jarri  behar  duzu eta  ondoren  mezuaren  testua  behealdean
idazten da. Gmail-ek mezuko zirriborro bat gorde duela automatikoki ikusi ahal izango duzu. Gmail-ek
mezuaren zirriborro bat automatikoki “Zirriborroak” etiketaren barruan gorde du informazioa ez galtzeko.
Mezua bidaltzeko   ikonoa sakatzen da.

2 Mezuak jaso:  Posta berria  jasotzen denean,  bidaltzailea,  gaia eta data letra lodian agertzen da.
Gainera, aplikazioa sinkronizatuta badugu gure mugikorrean jakinarazpen bat agertuko zaigu. 

3 Erantzutea eta jasotako mezuak birbidaltzea: Aldez aurretik aurrez jaso dugun mezua erantzutea
edo birbidaltzea posiblea da. Bi aukera hauek, jasotako berezko mezuaren eskuineko goialdean daude. 

4 Mezuen antolaketa:  Posta antolatzeko era asko daude. Gmail-ek  lehenetsi elkarrizketen bitartez
antolatzen du. Zerrendaren elementu bakoitzak elkarrizketa  bat irudikatzen du eta parentesi artean
dauzkan mezuen kopurua adieraziz. 

Alboko ezkerreko menuan   orain ikusten ari zaren karpeta nabarmentzen da. 

Karpeten sorrera (etiketak):  1-. Gmail-a ireki  ordenagailu batean. Ezin duzu Gmail  aplikazioarekin
etiketarik sortu. 2-. Klikatu  ezkerreko aldean, "Gehiago" sakatu ezazu. 3-. Egin ezazu klika "Etiketa
berria Sortzea"-n. 4 -.Jar iezaiozu etiketari izena. 5 -. Egin ezazu klika "Sortzea"-n. 

Mezuak karpeteetara mugitzea (Etiketak):  1-. Ireki ezazu Gmail aplikazioa zure gailuan. 2-. Mugitu

nahi duzun posta ireki  edo harrera erretiluan aukera ezazu.  3-.  Eragin iezaiozu "Gehiago"n   eta
ondoren klikatu "Mugitzea".  4-. Posta-mezua mugitu nahi duzun etiketa aukeratu. 
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Maps
Google  Maps Webean  mapen  aplikazio  zerbitzari  bat  da.  Mapak  desplazagarrietako
irudiak eskaintzen ditu eta baita mundu osoko sateliteko argazkietako irudiak eta kokapen
desberdinen arteko bidea ere.

Aplikazioa deskargatu:  1-.  Play Store aplikazioa  ireki ikonoa sakatuz. 2 -. Play Store-an egonda,
Google Maps aplikazioa bilatu behar duzu; zenbait kasutan lehenetsi jarrita dator. 3 -. Goikaldean
dagoen laukiaren barruan  bilatu nahi duzun aplikazioaren izena gehitu behar duzu, eta bilatzera
eman. 4 -. "Instalar" botoia sakatu behar duzu. 5 -. Google Maps-i buruzko ikonoa agertuko zaizu:

Nola funtzionatzen du?: Behin barruan, menuan hurrengo aukerak dituzu:

Bilatzea.   -   Nola iritsi.   -   Bistak.   -   Geolokalizatzea eta zooma.

Bilatu:  edozein negozio edo leku mapan bilatu ahal duzu.

Nola iritsi: abiapuntu batetik destinoko puntuaren arteko errepidea ezagutarazten dizu. 

Bistak:  "Mapa", "Satelitea" edo "Erliebea" Bistan mapa bat ikusten baimentzen du.

Geolokalizatzea:  Aurkitzen zaren lekuan mapa zuzen kokatzen da.  Gailuko lekua seinalatuko dizu
zirkulu  urdinaren  bitartez.  Zooma:  zure  mugikorratik  posible  egiten  dizu  mapa  urruntzea  edo
hurbiltzea modu hauen bidez.

Konexiorik gabeko mapak:  “Arazo” hau konpontzeko erabiltzen ari garen gailuko memoriara mapak
deskargatzeko  aukera  eskaintzen  du.  Era  normaleko  bideak,  ahotsagatik  gidatutakoak   sortzen
baimentzen du; baldin eta deskargatutako kartografiaren mailaren barruan aurkitzen bada.

Mapa deskargatzen:  Lehengo eta behin, desiratzen dugun mapa deskargatu behar da. Hau egiteko
WiFi  sare batera konektatuta egotea gomendatzen da:

1 -. Zure smartphoneko Google Maps app-era satu. 2-. Egin ezazu klika hiru Doikuntza-barretan
eta "Konexiorik gabeko zona” hautatu. 3-. Mapa berria gehitzeko, "Pertsonalizatutako zonaldea"
–n sakatu.  4-.  App-ak deskargatzeko area aukeratzea eskatzen du,  hau pantailaren gainean
hatzekin mugi,  handitu edo txikiagotu daiteke.  5-.  Behin aukeratuta,  sakatu “Deskargatu” eta
hura izendatu ondorengo identifikaziorako. 6-. Google Mapseko konexiorik gabeko app-a erabiliz
era arruntean bilaketak, bideak  ...  egin ahal izango dituzu. Zure eskaerek prozesu honetan
zehar aukeratu dituzun zonaldeen gainean besterik ez dute eraginik izango. 

Google Maps Kronologia: Munduko zein toki bisitatu duzun

Mapa-aplikazioetan  edo  geolokalizazio-zerbitzuetan  pentsatzen  dugunean,  Google  Maps  burura
datorkigun  lehenetariko  aplikazioa  da,  honek  dituen  xehetasunak  eta  zehaztasun-mailak   mapa-
zerbitzuen artean onenetarikoa bihurtzen dute. Duela gutxi, Maps Googlek duen nobedadea: Google
Mapsen kronologia, aukera-taulan “Zure kronologia” bezala agertzen dena. Funtsean egunero bisitatu
dituzun lekuak, zer ordutan egon zinen eta egin dituzun ibilbideak erakusten dizkizu. Egon zaren lekuen
historia.

Ikusi ahal izango duzu zure kronologia bai zure ordenagailutik bai zure mugikorretik saioa Googleko
kontu berarekin hasiz. Ireki Google Maps, egin ezazu klika Menuan, eta ondoren “Zure kronologian”.
Hortik akzio hauek guztiak egin ahal izango dituzu:

-  Non egon zaren kontsultatzea    - Egun bakoitzeko kontsultatzea       - Kronologia aldatzea

-  Egun bat ezabatzea       -  Kokapen-Historia aktibatzea edo desaktibatzea 

- Kokapen-Historia Ezabatzea                      - Google kronologiako Argazkiak Ikustea
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Argazkiak 
Google  Argazkiak,  argazkiak  eta  bideo-trukagailua  eta  Googlek  duen  biltegiratze-
zerbitzua da.  Google Argazkiak  berriak  Android aplikazioa,  IOS eta nabigatzailearen
bitartez erabil daitezken argazkiak eta mugagabeko bideo-biltegiratzea ditu. Aplikazioak
hodei-informatikoan  argazkien  babeskopia  sortzen  du  eta  zerbitzuari  konektatutako
gailu guztien artean irisgarri bihurtuz.

Nola funtzionatzen du?

Zure argazki guztiak antolatu eta erraz aurkitzeko tokia:

• Babeskopiak sortzea: Zure gailu guztietatik igoera automatikoa. Egin itzazu babeskopiak eta

zure gailu guztietan zure argazki guztiak izan. 

• Argazkiak gehitu, igo edo ezabatzea: Argazkiak automatikoki antolatzen dira.

• Argazkiak partekatzea: Argazki asko partekatu, aplikazioa ez duten pertsonekin inkluso. 

Drive
Google Drive Online dokumentuak sortu, igo eta partekatzeko Webean oinarritutako eta
taldeka kolaboratzeko aukera duen doako lanabesa da.

Edozein  gailutatik  sar  daiteke  (PC,  tablet,  mugikorra,...).  Informazio  guztia  hodei-
informatikoan gordeta geldituko da eta edozein gailutatik eskuragarri izango dugu.

Aplikazioa  deskargatzea: Lehendabizi  Android  sistema  eragilearekin  gure  gailu
mugikorrean “Play Store” aplikazioan sartu behar da (Iphone bezalako beste sistema operatiboetan,
aplikazioaren izena aldatuko da eta nola ez telefonoa Smartphone bat izatea nahitaezkoa da ).

Gero, Bilatu atalean, “Google Drive” hitzak bilatuko ditugu interesatzen zaigun aplikazioa aurkitu eta
deskargatzeko hurrengo irudian ikusten den bezala .

Dagokigun aplikazioa hautatu  eta gero  “deskargatu”  ikurrean klikatuko dugu,  ondoren “onartu eta
deskargatu".

Nola  funtzionatzen  du?:  Aplikazioa  deskargatu  eta  gero,  bertan  sartzen  garen  lehenengo  aldia
zerbitzu-baldintzak onartu behar izango ditugu. 

Behin barruan, Google Drive aplikazio mugikorrak honako interfazea izango du:

• Nire Unitatea. Aukera honetan nire unitatean gordeta ditudan dokumentuak agertuko dira. 

• Nirekin partekatuta. Aukera honetan Google Drive-ko beste erabiltzaileek nirekin partekatutako

dokumentuak besterik ez dira agertuko. 

• Nabarmendua. Aldez aurretik nabarmendu gisa markaturiko dokumentuak agertuko dira. 

• Berria. Nire Google Drive-ko unitatean gehitu berriak diren dokumentuak. 

• Konexiorik  gabe.  Tokiko  memorian  gordetzen  eta  Internetean  konektatu  izan  gabe

kontsultatuak izan daitezken dokumentuak dira. 

Dokumentu bat igotzea: Google Drivek online lan egiteko artxiboak igotzea baimentzen du.

Artxibo bat igotzeko orduan bi aukera daude:

• Internet helbide batean dagoen artxibo bat irekitzea. Bere helbidea ezagutzekotan Interneten

dagoen artxiboa erabil dezakezu. URL edo artxiboaren helbidea idatzi behar duzu. 

• Zure gailutik artxibo bat igotzea.  Google Drive-ean sartu ondoren “Berria” klikatu eta aukera

gehiagotan banatzen da, “Artxiboa igo” aukera hautatuko dugu.
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Dokumentu bat editatzea: Google Drive-ean aldez aurretik kargatu dugun dokumentu bat editatzeko,
lehendabizi  dokumentua  ireki  behar  dugu.  Erakusten  dizkiguten  aukeretan,  ”Zerez  ireki”  eta
“Googleeko  dokumentuak”  hautatuko  ditugu.  Google  docs  testu-editorea  zabalduko  zaigu  ikusiko
dugunez eta gure dokumentuan aldaketak egiten utziko dizkigu.

Dokumentu bat  ezabatzea:  Dokumentu bat  ezabatu nahi  badugu dituen hiru puntuetan pultsatzen
dugu eta behekaldean menu bat aterako da. Mugitzean "Ezabatu" aukera aurkitzen dugularik. 

Artxiboak  partekatzen: Google  Drive-k  eskaintzen  duen  abantailarik  handienetariko  bat  beste
erabiltzailerekin dokumentuak partekatzearena da (zure lagun, familia edo lankideekin).

Dokumentua partekatzeko: 1-. Partekatu nahi dugun dokumentuak dituen hiru puntuetan pultsatu. 2-.
Behekaldean  agertzen  den  menuan  "Pertsonak  gehitu"  aukera  hautatu.  3-.  "Pertsonak “  atalean
dokumentua partekatu nahi ditugun pertsonen helbide elektronikoak jarriko ditugu. Behean nahi den

edozein iruzkin idatz daiteke (aukerakoa). 4-. Azkenez, igorri botoian sakatzen da .

KEEP: Oharrak eta zerrendak 
Google  Keep-ek oharrak  sortzen  ditu  testua,  ahotsa  edo  erabilitako  gailuaren
kameraren  bitartez  harturiko  argazkiak  sartuz  eta  hauxek  antolatzen  ditu.  Google
Drive-aren bidez oharrak sinkronizatzen eta honela edozein tokitan egonda webaren
bitartez eskuragarri uzten dizkigu aldaketak egiteko aukera eta automatikoki gordetzen
utziz.

Dagokigun aplikazioa hautatu eta gero “Instalatu” Klikatuko dugu.

Instalatu ostean , Play Store edo idazmahaitik ireki ahal izango dugu(sarbide bat sortua izango da).

Nola  funtzionatzen  du?:  Aplikazioa  deskargatu  et  gero,  sartzen  garen  lehenengo  aldia  “Hasi”
pultsatuko dugu.

Oharrak  sortzea: Ohar  desberdinak  sor  ditzakegu.  Oharrak  sortzeko  aplikazioaren  behealdean
agertzen den ikurrean sakatu behar dugu.

Oharra zerrenda baten gisa: Sortu ahal dugun ohar batek zerrenda baten antzera du . 

Oharra  arkatzarekin: Bai  arkatzez  bai  hatzamarrez  idatzi  ahal  diren  oharrak  sortu  ahal  ditugu  .
Boligrafo mota hiru aukera dezakegu: Arrunta, lodia edo subrayador izenekoa.

Argazki baten oharra: Argazki batetik ohar bat sortzea aukeratu ahal dugu.

Oharrak partekatzen: Beste erabiltzailerekin oharrak partekatzea eskaintzen du (zure lagun, familia
edo lankideekin). Editatu ahal izango dute eta honela partekatutako oharra edo zerrenda izango da.

Oharrak gogorazten: Oharrak sortzeaz aparte egin dugun idatzohar horretaz gogoratzeko abisua jarri
ahal diegu.

Ohar  bat  ezabatzen:  1-.Ezabatu  nahi  dugun  oharra  hautatu.  2-.Eskuinaldeko  goialdean  dauden
puntuetan pultsatu. 3-."Ezabatu" klikatu.
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