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PC-a EZAGUTU

Hardware eta Software
Hardware: ordenagailu baten zati fisiko eta ukigarriei dagokie, bere osagai elektriko, elektroniko, 
elektromekaniko eta mekanikoak dira. Ordenagailuaren elementu fisiko guztiak, edo harekin lotutakoak, 
biltzen ditu (mikroprozesadorea, monitorea, teklatua, sagua, inprimagailua...).

Software: erabiltzaileak egin nahi dituen zereginak burutu ahal izateko, ordenagailuak barnean dituen 
programak (sistema eragilea, programak...) izendatzen ditu termino horrek.

• Sistema eragilea: Erabiltzaileari makinarekin komunikatzeko aukera ematen dion software-zatia
da. 

• Programak: Erabiltzaileak zereginak (idatzi, kalkulatu, etab.) egiteko balio dute. Horien artean 
daude testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak...

Ordenagailuak funtziona dezan, softwarea hardwarea bezain beharrezkoa da.

Ingurunearen itxura
Ordenagailua pizten dugunean, ikusten dugun pantaila Mahaigaina da.

Abiarazlea

Abiarazlea pantailaren ezkerraldean dagoen goitik beherako barra da. Abiarazlean dago, besteak beste,
Dash-a. Abiarazlean dauden ikono guztiak zuzeneko sarbideak dira; sakatzen direnean, aplikazioren 
bat zabalduko dute. Dash-a finkoa da, ezin da kendu, eta halaxe da zakarrontzia ere; gainerakoak, 
aldiz, ezabatu egin daitezke eta beste batzuk ere gainera daitezke.

Adierazleen zona

Eskuineko lehenak ordenagailua itzali, sistema eguneratu, Ubunturen konfigurazio orokorraren 
programan sartu, inprimagailuak erabili eta abar egin ahal izateko menu bat erakusten digu. Ezkerrean 
erlojua dago; bertan klik eginda, egutegi bat ikusiko dugu. Bere ezkerrean, soinu-adierazlea ageri da, 
bolumena igo edo jaisteko.

Atzeko planoko irudia

Erraz alda daiteke, saguaren eskuineko botoiaz klik eginez leku huts batean eta, agertzen den menuan,
“Atzeko planoko irudia aldatu” azken aukera hautatuz.

Sagua
Ezkerreko botoia: erabiliena da. Botoia sakatzen da nahi dugun ekintza burutzeko.
Gurpiltxoa: pantailan gorantz edo beherantz mugitzeko (scroll) erabiltzen da. Batzuetan, 
efektua lortzeko, mugitu nahi dugun lekuan sakatu behar izaten dugu.

Eskuineko botoia: testuinguru horretako menua zabaltzeko erabiltzen da. Izen hori dauka, 
hautatutako objektuaren arabera menuak aukera batzuk ala beste batzuk edukiko dituelako.
Saguaren funtzioak

Klika: seinalatzeko      Klik bikoitza:  Ikonoei lotutako programak exekutatzeko erabiltzen da.

Sakatzea eta arrastatzea: objektua beste norabait eramateko erabiltzen da.
Saguaren erakusleak    Normala      Okupatua     Testua    Txertatze-puntua
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Leihoak erabiltzea 
Leihoak pantailaren zona aldakorrak dira, karpeta baten edukia edo eskura dauden programak 
erakusten dituztenak. Leihoak mugitu, tamainaz aldatu, minimizatu eta itxi egin daitezke.Leiho bat 
mugitzeko, saguaren erakuslea titulu-barran ezarri (goikaldean beltzez dagoena), saguaren ezkerreko 
botoia sakatu eta, horrela eutsiz, mugitu egingo dugu. 

Tamaina aldatzeko, saguaren erakuslea leihoaren ertzeko edozein lekutan ezarri beharko dugu; 
erakuslea gezi bikoitz bihurtzen dela ikusiko dugu. Orain, saguaren ezkerreko botoia sakatu eta, 
sakatuta daukagula, erakuslea nahi dugun norabidean arrastatuko dugu.

Titulu-barraren ezkerreko muturrean, botoi hauek ikusiko ditugu:

Itxi: Botoi gorria sakatuko dugu leihoa ixteko.

Minimizatu: leihoa ezkutatu egingo dugu. 

Maximizatu: leihoa handitu egingo da, pantaila osoa bete arte.

Leiho bat baino gehiago irekita baldin baditugu, irekita dagoen fitxategi, programa edo karpeta 
bakoitzak gezi zuri bat izango du bere ezkerrean, pantailaren ezkerraldeko Abiarazlean. Eskuinean ere 
gezi zuri bat duela ageri den ikonoak (bakarra izango da), une horretan pantailan zein fitxategi 
erakusten zaigun adieraziko digu.

Korritze-barrak:Barrak erraz erabiltzen dira: Gezietan klik egiten badugu, geziaren norabidean 
mugituko gara pixkanaka. Barraren “zona librean”, geziaren ondoan (normalean kolore argiago batez 
ageri den zona) klik egiten badugu, jauzi handiagoez mugituko gara (orrialdez orrialde, normalean). 
Honi “scroll” egitea esaten zaio.

Teklatua
• Enter: Programa gehienetan, jauzi bat sorrarazten du hurrengo lerroaren hasieran. Tekla horrek 

programak abiarazi eta hautatutako aginduak berresteko aukera ematen du.
• Ezabatu: Kurtsorearen eskuinean dagoen karakterea ezabatzen du.

• Ihes tekla: Hasita daukagun ekintza bat eteten du.

• Atzera tekla: Kurtsorearen eskuinean dagoen karakterea ezabatzen du.

• Alt Gr: Nahi dugun karakterearen tekla eta aldi berean “Alt Gr” sakatu beharko dugu.T \, @, #,..

• Maiuskulak blokeatzea: Dena maiuskulez idazteko.

• Blokeatze numerikoa: Tekla horren bidez, teklatuaren eskuinaldean kokatutako blokeatze 

numerikoa (zenbakiak idazteko) aktibatzen da. 
• Insert: Karaktereak txertatu edo gainean idazteko balio du.

• Hasiera (Inicio): Kurtsorea lerroaren hasieran kokatzen du.

• Amaiera (Fin): Kurtsorea lerroaren amaieran kokatzen du.

• Orria atzera (RePág): Tekla hori sakatuta, pantailan orri bat egingo dugu atzera.

• Orria aurrera (AvPág): Tekla hori sakatuta, pantailan orri bat egingo dugu aurrera.

• Shift (Maiuskulak): Tekla hori eta edozein letra aldi berean sakatuta, letra hori maiuskulaz 

idatziko dugu. Tekla batzuen goiko aldean ageri den karakterea idazteko balio du.  !, ”, ·, $, %... 

• Zuriune-barra: Tekla horrek zuriune bat sortzen du kurtsorearen kokalekuan 

• Norabide-teklak: Norabide-teklak karaktereen gainean ibiltzeko balio dute.

Karpeta Pertsonala 

Pantailan agertzen den Abiarazlean, Fitxategiak izeneko unitate bat aurkituko dugu,  ordenagailuaren 
unitate guztietan (disko gogorra, unitate aldagarriak, DVD...) sartzeko aukera emango digun tresna.

Karpeta nagusian sartuko gara, eta gordetako fitxategiak hautatu edo karpeta bat sortuko dugu.
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Fitxategiak eta karpetak
Dokumentu bakoitzak, Dokumentu bakoitzak, testu fitxategi soil bat, programa baten argibideak, Gutun 
bat Wordez idatzita edo musika ere, deitzen da fitxategia.

Fitxategi bakoitzak izen identifikatzaile bakarra dauka, libreki aukeratutako “izena” eta artxiboaren mota
identifikatzen duen “abizenaz” osatuta.

Karpetak: Fitxategiak karpetetan biltzen dira. Karpeta batek, bere aldetik, beste karpeta (azpi-karpeta) 
batzuk eduki ditzake bere baitan. Ordenagailu batean informazio asko kabitzen da; beraz, dena 
ordenatuki gorde behar da. Beraz, fitxategiak karpetetan gorde beharko ditugu.

Karpeta bat sortu: Saguaren eskuineko botoia sakatuko dugu, pantailaren leku huts batean, eta 
“Karpeta berria" aukera hautatuko dugu. Karpetaren izen berri bat idatziko dugu eta “Intro” tekla 
sakatuko dugu.

Aldatu izena: Eskuineko botoiaz izena aldatu nahi diogun karpetaren gainean klik eginez lortuko dugu 
hori. Karpetaren izen berria idatzi, eta Enter sakatuko dugu.

Ezabatu: Jadanik sortuta daukagun edozein karpeta ezaba dezakegu, hura hautatuz, haren gainean 
klik eginez eta Ezabatu botoia sakatuz. 

Gorde eta Gorde honela...
Bi gauza zehaztu behar dira batez ere: fitxategiaren izena eta zein karpetetan gorde nahi dugun.

Gorde:  Fitxategia bere lehengo izen berberaz eta lehen zegoen lekuan gordeko da.

Gorde honela...: Fitxategi bat lehen aldiz gordetzen dugunean. Elkarrizketa-koadro bat irekiko da; 
bertan fitxategia gordetzeko izena idatziko dugu, eta zein karpetetan utzi nahi dugun adieraziko dugu.

Zakarrontzia
Zakarrontzia ezabatzen dugun informazioa gordetzeko disko gogorrean dagoen espazio bat besterik ez 
da, berreskuratu ahal izan dezagun. Zakarrontziak fitxategiak edo karpetak ezabatu ziren lekuan 
leheneratzen ditu lehenespenez.Zakarrontzia irekitzeko, Mahaigainean kokatu eta klik bikoitza egingo 
dugu Abiarazlearen beheko aldeko ikonoan. Leheneratu nahi ditugun elementuak hautatu eta goiko 
aldean ageri den “Leheneratu hautatutako elementuak” botoia sakatuko dugu.

Zakarrontziko elementuren bat ezabatu baino lehen, oso kontuan hartu behar dugu ezabatu ondoren 
ezin izango dugula berreskuratu.  Zakarrontzia husteko, goiko eskuinaldean “Hustu zakarrontzia" jartzen
duen botoia sakatu beharko dugu. 

Inprimatu 
Inprimagailuaz dokumentu bat paperean ateratzea da inprimatzea. Hori egiteko modu bat, inprimatu 
nahi dugun dokumentuaren leihoaren titulu-barrako Fitxategia menua erabiltzea da. Fitxategia hitza 
sakatu eta Inprimatu aukera hautatuko dugu. 

Zein inprimagailutan inprimatzea nahi dugun hautatzeko eskatuko digu, zenbat kopia atera nahi ditugun 
daukagu, eta dokumentuak orrialde bat baino gehiago baditu, zein inprimatu nahi ditugun aukera 
dezakegu eta “Aceptar” botoia sakatuko dugu.
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WEB NABIGATZAILEAK

Zer da nabigatzailea? 

Web nabigatzailea software aplikazio bat da, webguneak bertan exekutatzen dira eta.

Web nabigatzailearen bidez: Informazioa eskura daiteke bilatzaileekin, posta elektronikoa erabil daiteke,
bideoak gorde eta bistaratu daitezke, sare sozialak erabil daitezke, blog pertsonalak sor daitezke eta 
hitz egin daiteke txatetan eta foroetan. Programa edo software interesgarriak karga daitezke.

Web nabigatzaileak
Nabigatzaile erabilienak: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari eta Opera. Zail da 
esaten zein den gailena; horregatik, bakoitzaren ezaugarriak azalduko ditugu:

Mozilla Firefox

Nabitzaile librea da, kode irekikoa.

Potentziaren eta moldakortasunaren aldetik paregabea da; gainera, maiz eguneratzen da.

Panel berezia web garatzaileentzat, pribatutasunaren eta segurtasunaren kontrola, PDF irakurgailua, 
eta web aplikazioak idazmahai gisa instalatzeko aukera, besteak beste.

Internet Explorer

Nabigatzaile hau Microsoftek sortu zuen(Windows sistema eragilearekin erabiltzeko)

Alderdi makala: segurtasuna(geroz eta hobea da).

Instala daiteke sistema eragile batzuetan: GNU/Linux, FreeBSD, Mac OS X, eta abar.

Google Chrome

Nabigatzaile hau Googlek garatu zuen kode irekiarekin.

Indarguneak: segurtasuna, abiadura eta webguneen itzultzaile ahaltsua."Isilean" nabigatzeko aukera.

Geolokalizazioa, flash-a txertatuta eta PDF ikusgailua, eta bateragarria da Googleren plataformekin.

Safari

Apple-ren nabigatzailea. 

Orain Windowserako bertsioa ere badago (pribatutasuna eta segurtasuna babesteko aukera 
aurreratuak, eta errendimendu eta bizkortasun handiak).

Opera

Web nabigatzaile hau Opera Software enpresak sortu zuen. Ezaugarri aipagarrienak: abiadura, 
segurtasuna, estandarretarako egokitua, txikia da, nazioartean zabaldua, eta etengabeko berrikuntza.

Mozilla Firefox
Firefoxekin nabigatu

Interneten ibilitzeko, birritan sakatu behar da Mozilla Firefoxen ikonoan.

Helbide-barran zerbait idatzi eta Intro sakatzen bada, emaitzen orria bistaratzen du.

Beste bilaketa-tresna bat erabili

Helbide-barrak berez daukan bilaketa-tresna erabili nahi ez duenak, gako-hitz adimenduna idatz dezake
aurkitu nahi duenaren aurrean.

URLak berez osatu

Enter sakatu aurretik Firefoxek aurretik bisitatutako URLekin bat datozen helbideak bistaratzen ditu. 
Ondoren, Enter sakatu besterik ez dago webgunean sartzeko.

Domeinua igarri

URL bat osatu gabe idatzita, Firefoxek ahaleginak egin ditzake helbidea konpontzen, aurrean edo 
atzean, edo bietan, falta den zerbait sartuz. Igarpen-prozesu hau aurrean azaldu den helbide-
barrako bilaketarekin lotuta dago: ez dabil helbide-barrako bilaketa desaktibatuta egon ezean.
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BILATZAILEAK

Zer dira bilatzaileak?
Datu-base batean sartzeko bidea ematen duen Web orria da bilatzailea, eta milaka orri egoten dira 
datu-baseetan edukiaren arabera sailkatuak. 

Horri esker, aurkituko dugu Sarean nahi dugun informazioa, azkar harrapatu ere, bilaketa deskribatzen 
duten hitzak sartuta.

Bilatzaile motor ezberdinak
Google: Gaur egun hauxe da, oro har, munduan gehien erabiltzen den bilatzailea. Googlek baditu beste
tresna batzuk oso interesgarriak eta erabiltzaile gehienek erabiltzen dituztenak

Bing: Microsoften web bilatzailea. Jardun erradioa areagotzearen aldeko apustu sendoa du eta 
etengabe eboluzionatzen ari da.

Eduki bilatzailea Creative Commons lizentziaren pean. CCSEARCH:Tresna oso baliagarria da gure 
proiektuetan erabiltzeko multimedia edukiak bilatzeko.

Nola bilatu modu eraginkorrean 
Bilatzaile egokia aukeratu:

• Azkartasuna: zenbait eta azkarrago eman bilatzen ari garen emaitzak, orduan eta hobeto dela.

• Emaitzen kalitatea: eskatutako gairako orri garrantzitsuenak erakutsi behar dira lehenengo.

• Datu-basearen tamaina: zenbat eta orri gehiago biltegiratuta izan, emaitza hobea lortuko dugu.

• Datu-basearen freskotasuna: datu-baseko orriak zenbat eta eguneratuagoak izan, hobeto.

• Erabiltzeko erraztasuna: testuaren orrialdearen eta URLren izenburua argi eta garbi bereizita.

• Bilaketa aurreratua: bilaketa zailetarako bilaketa parametroak aldatu ahal izatea.

Bilatzailea behar bezala erabili:

• Sartu kontsulta soilak.

• Pentsatu nola egongo den idatzia bilatzen ari zaren orria.

• Deskribatu behar duzuna ahalik eta hitz gutxienekin.

• Aukeratu hitz deskribatzaileak.

• Laguntza orria du bilatzaile bakoitzak eta komeni da hura irakurtzea.

Googlen nola bilatu
Diseinu soil eta funtzionala du gainera, eta oso azkar ematen ditu erantzunak.

Hasteko, Nabigatzailearen helbide-barran idatziko dugu www.google.es , eta Enter tekla sakatu.

Googlek kategorien araberako bilaketak egiteko aukera ematen digu:
• Guztia: lehenetsita, iragazi gabe erakutsiko ditu emaitzak.
• Irudiak: bilaketan sartutako hitzarekin bat datozen irudiak soilik erakusten ditu aukera honek.
• Maps: bilaketan sartutako hitzarekin loturik dauden lekuen mapak aurkituko ditu.
• Aplikazioak: gure bilaketa hitzetatik hurbilen dauden Androidentzako (Googleren 

mugikorrentzako sistema eragilea) aplikazioak bilatuko ditu aukera honek.
• Liburuak: Google Liburuak atalean sailkatutako liburuen artetik adierazitako hitzarekin bat 

datozen emaitzak soilik erakutsiko dizkigu aukera honek. 
• Shopping: Google Shopingen erregistraturiko online denda guztietan dauden artikulu guztiak 
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erakutsiko dizkigu aukera honek.
• Bideoak: Interneten sartutako bilaketa hitzarekin bat datozen Youtuben dauden bideo artxibo 

guztiak erakutsiko dizkigu aukera honek. 

Web bilaketa-barra
Bilaketa ohikoenen bat bilaketa weba da. Goitibeherako menua duen barra txiki bat aurkituko dugu 
leihoan goi eskuinaldean, eta hartatik egin ahal izango ditugu bilaketak kokalekuaren barran helbidea 
idazteko beharrik izan gabe. Gure bilaketarekin loturiko orriak eskatzeko web guneen bilaketa-motorra 
da menu honetako elementu bakoitza. 

Bilaketa on bat egiteko jarraibideak
Kontuan izan beharreko oharrak:

• Ez idatzi hitz eta karaktere komunak “eta, edo” esate baterako. 

• Ez du kontuan hartuko hitzak zein ordenatan idatzi diren. 

• Ez ditu bereiziko hitz larriak eta hitz xeheak. 

• Ez ditu kontuan hartuko azentuak (tildeak). 

Bilaketa hitz baten bidez: Hitz bat sartzen ari garenean, Googlek automatikoki bilatuko ditu hizki 
horiekin hasten diren hitzak. Googlek ez baditu emaitzak azaltzen hitz osoa idatzi behar da bilaketa-
motorra egunera dadin. Intro sakatuta, Googlek emaitza guztiak erakutsiko dizkigu sartutako hitzarekin.

Gure bilaketa mugatu nahi badugu bilaketa-koadroan hitz gehiago sartu besterik ez dugu egin behar, 
eta orduan hitz guztiak dituzten orriak erakutsiko dizkigu Googlek.

Operadore boolearrak erabil daitezke Googlen bilaketak doitu ahal izateko:

• Komatxoak erabiltzea: Hitz zehatzak edo adierazpena hitzez hitz bilatzeko erabiltzen dira 
komatxoak. Komatxoak ez badira erabiltzen haien konbinazioen edo hitz bakoitzaren emaitzak 
lortuko ditu Googlek.

• Minus zeinua (-) erabiltzea: NOT operadoreak bezala jarduten du (-) zeinuak, hau da, lehen 
hitza duten terminoak bilatzen ditu baina ez bigarrena dutenak. Minus zeinuak egiten duena da 
bilaketatik hitzak baztertu. Ez ateratzea nahi dugun hitzaren aurrean jarriko da zeinu hori, 
inolako espaziorik gabe marratxoaren eta hitzaren artean, adibidean ageri den bezala.

• OR (EDO) erabiltzea: Hitz bat edo bestea duten orriak bilatzen dituzte.

• Gehi zeinua (+) erabiltzea: Hitzen artean operadore hori sartzen badugu, adierazitako hitz 
guztiak dituzten orriak erakutsiko dizkigu Googlek.

• Izartxoa (*) erabiltzea: Komodin gisa jarduten du izartxoak hitz bat ezagutzen ez denean eta 
horrela erraztu egingo digu bilaketa. Komatxoen erabilerarekin erabiltzen da.

POSTA ELEKTRONIKOA

Kzgunearen posta elektronikora sartzea
KZgunearen posta elektronikora sartzeko jarraitu beharreko pausoak ondorengoak dira:

1. KZgunearen web orrian sartu, www.kzgunea.eus

2. Postarako sarbidea @ aukeran klik egin.

Posta elektronikoa erabili ondoren, ez ahaztu saioa itxi behar duzula.

Mezuak
Posta elektroniko bat bidali
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1. Berria aukeran klik egin.

2. Hartzailearen posta elektronikoaren helbidea Para atalean idatzi (CC beste pertsonaren bati 
mezuaren kopia bidali nahi izanez gero eta CCO kopia bidali delaren arrastrorik utzi nahi ez 
baduzu).

3. Asunto atalean eta hitz gutxitan, mezua deskribatzen duen textua idatzi.

4. Mezua idatzi.

5. Enviar botoia sakatu.

Erantzun, erantzun guztiei eta berriro bidali

• Erantzun: Mezua bidali dizun pertsonari zuzenan erantzuteko botoia. Soilik, bidali nahi duzun 
mezuaren testua idatzi beharko duzu.

• Guztiei erantzun: Mezua bidali dizun pertsonari eta kopian daudenei zuzenean erantzuteko 
botoia. Soilik, bidali nahi duzun mezuaren testua idatzi beharko duzu.

• Reenviar: Jaso duzun mezua beste pertsona bati bidaltzeko botoia. Soilik, hartzailearen posta 
elektronikoa idatzi beharko duzu.

Mezua ezabatu

Mezuaren ondoan agertzen den ezabatu botoiaren bitartez, ezabatu ahal izango duzu mezua. 
Mezu bat baino gehiago ezabatu nahi izanez gero, hauek markatu eta ezabatu botoia 
sakatu beharko duzu.

Karpetak
Mezuak karpetetan daude antolaturik:

• Zirriborroak: Bidali gabe edo oraindik osorik idatzita ez dauden mezuak gordetzen ditu.

• Bidalitako elementuak: Bidalitako mezuak gordetzen ditu

• Ezabatutako elementuak: Edozein karpetetatik ezabatutako mezuak gordetzen ditu.

• Nahi ez den posta: SPAM.

Karpeta pertsonalak

Mezuak, zure gustora sortutako karpetetan antolatu ahal izango dituzu.

Karpetak sortu

Jatorrian edo karpeta sortu nahi dugun karpetaren gainean, arratoiaren eskuineko botiarekin sakatu 
eta agertzen den menuan, Karpeta berria sortu aukeratu.

Mezuak karpetetan bildu eta karpeten artean mugitu

Mezuak arratoiarekin mugituz, karpetak zure gustora antolatu ahal izango dituzu.

Kontaktuak
Kontaktuak atalean, zure agendan kontaktuak gehitu, ezabatu eta aldatu ahal izango dituzu.

Kontaktu berria

1. Klik kontaktu berria aukeran.  2. Beharrezkoak diren datuak sartu.  3. Klik gorde aukeran.

Kontaktuak ezabatu

1. Ezabatu nahi duzun kontaktua aukeratu.             2. Ezabatu aukera sakatu.
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Kontaktu bat aldatu

1. Aldatu nahi duzun kontaktua aukeratu.                2. Aldatu aukera sakatu.         

3. Datuak aldatu.                                                         4. Gorde aukera sakatu.

Aukera aurreratuak
Iragazkiak

Iragazkiak une jakin batean ikusi nahi ditugun mezuak bakarrik ikusteko erabiltzen dira.

Iragazia hainbat alderdiren arabera jar daiteke: guztiak, irakurri gabeak, markatuak, dataren arabera,
tamaina, etab.

Ordenatzeko irizpidea

Mezuak  (mezu  elkarrizketak,  hau  da  jasotako  eta  erantzundako  mezuen  jarraipenak)  hainbat
irizpideren arabera antola daitezke guk nahi dugun moduan jartzeko (data, gaia, garrantzia…). Irudian
eskura dauden aukerak ikus daitezke.
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