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OHAR OROKORRA: lan honetan Windows XP eta Word-eko azalpenak daude, baina 
kontuan izan bai bata eta bai bestea euskaratuta daudela jada. Erabiltzaileak instala-

tuta bata edo bestea duen, pantailak euskaraz edo gaztelaniaz erabili beharko ditu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AURKEZPENA 

 
Administrazioa eta Finantzak zikloko ikasleei informatikaren arlo bat —bulegotika, 

hain zuzen— ezagutarazteko asmoarekin sortu dugu Informatika-aplikazioak. Teoria eta 
ariketa-bilduma I liburua. 

 
Liburu honek «Aplikazio informatikoak eta teklatu-eragiketa» moduluarentzat Eusko 

Jaurlaritzaren 117/1998 Dekretuak ezartzen dituen edukien arteko batzuk baino ez ditu 
jasotzen, hain zuzen ere honako hauek: 

 
- Oinarrizko informatika 

- Windows XPren ingurune grafikoa 

- Word XP testu-prozesadorea 
 

 
Aurkezpena 00

 
AURKIBIDEA 
 
1. Aurkezpena 
2. Helburu orokorrak 
3. Amaierako gaitasunak  
4. Edukiak 
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Edukiak bi oinarrizko eremutan ezartzen dira: 

- Informatikaren oinarriak lantzea eta ingurune grafikoen eta testu-prozesadoreen 
erabilerari buruzko azalpen teorikoez jabetzea. 

- Teorian azaldutako gaien aplikazio praktikoa egitea. 
 

Liburu honetan saiatu gara, alde batetik, ikasle eta irakasleen interesei erantzuteko 
sailkapen egokia egiten, eta, beste aldetik, irakasteko eta ikasteko prozesuari laguntzeko 
materialak eskaintzea. 
 
 
2. HELBURU OROKORRAK 

 
«Informatika-aplikazioak eta teklatu-eragiketa» Administrazio eta Finantzak Heziketa 

Zikloaren zeharkako modulua da, eta zikloaren helburu nagusi hauek lantzen ditu: 
 

 Informazio eta dokumentazioaren zirkulazio-sistema eta -baliabideak aztertzea, jarduera 
eta ezaugarrien eta bulego- eta informatika-baliabide eta -ekipoen arabera enpresa edo 
erakunde bakoitzarentzat egokiena izango den administrazio-antolamendua definitzeko. 
 

 Informatika- edo bulego-ekipoak eta kudeaketarako informatika-aplikazioak aukeratu 
eta erabiltzea, enpresen administrazio eta kudeaketaren alorreko ohiko eragiketetatik 
eratorritako informazioa prozesatu eta dokumentazioa lantzeko. 
 

 Finantzetako egoera-orriak egokiro landu, aztertu eta interpretatzea, kontabilitate-
-teknikak eta indarrean dagoen merkataritza- eta zerga-araudia aplikatuz eta egoera-orri 
horiek erregistratu eta artxibatzeko informatika-euskarriak edo konbentzionalak erabiliz. 
 

 Dokumentazio eta informazioaren segurtasun, babes, konfidentzialtasun eta kontserba-
ziorako prozedurak aplikatzea, bulego- eta informatika-baliabide eta -ekipoak erabiliz, do-
kumentazio eta informazioaren segurtasuna, erabilera, sarbidea eta kontsulta bermatzeko. 
 

 Lanaren kalitatea hobetzea eta lanbide-hobekuntzarako motibatzea ahalbidetuko duten 
ekimen, erantzukizun, nortasun eta lanbide-heldutasuna garatzea. 
 

 Lanbide-komunikazioak eta antolamendu-arau eta -prozedurek lan-harreman formal nahiz 
informaletan duten garrantzia eta enpresa edo erakundearen jarduera eta irudian duten 
eragina baloratzea. 

 
 Bere kasa ikasteko gaitasuna garatzea eta bere lanbide-gaitasunak sektoreko teknologia- 

eta antolamendu-aldaketetara egokitu eta bilakatzea ahalbidetuko dioten lanbideari 
lotutako informazio-iturri desberdinak aukeratu eta kritikoki baloratzea. 
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3. AMAIERAKO GAITASUNAK 
 
“Informatika-aplikazioak eta teklatu-eragiketa” lanbide-modulua amaitzean, honako 

gaitasun hauek lortu behar ditu ikasleak: 
 

1. Informazioa biltegiratu eta tratatzeko informatika-sistema bat antolatu eta erabiltzea. 

2. Informazioa bere ezaugarriei gehien egokitutako formatuen arabera aurkitu, landu, 
eguneratu, gorde eta aurkeztea ahalbidetuko duten datuen kudeaketarako informatika-
-aplikazioak erabiltzea. 

3. Dagoen informazioan oinarrituta, eskatutako dokumentazioa landu eta betetzeko 
informatika-aplikazioak eta bestelako bulego-ekipoak erabiltzea, testuak, datuak eta 
grafikoak integratuz. 

4. Erabiltzaile-funtzioak egiteko sareko sistema baten baliabideak erabiltzea. 

5. Informazioaren osotasuna, segurtasuna, eskuragarritasuna eta konfidentzialtasuna 
bermatuko duten prozedurak garatu eta erabiltzea. 

 
 

4. EDUKIAK 
 
“Informatika-aplikazioak eta teklatu-eragiketa” moduluaren eduki nagusiak honako 

hauek dira: 

- Oinarrizko informatika 

- Sistema eragileak 

- Tokiko eta teleprozesuko sareak 

- Testu-prozesadoreak 

- Kalkulu-orriak 

- Datu-baseak 

- Aplikazio grafikoak eta autoediziokoak 

- Pakete integratuak 

- Ordenagailu eta makina elektriko edo elektronikoetako teklatuen eragiketak 
 

Eskuliburu honetan oinarrizko informatika, sistema eragileak eta testu-prozesadoreak 
baino ez dira landu.  

 
Arlo praktikoan, Windows XPren ingurune grafikoa eta Word XP testu-prozesadorea 

azaldu dira. 
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1. SARRERA 
 

Sarritan, informazioa hedabideek eskaintzen diguten berriekin erlazionatzen dugu. Dena 
den, informazioa hori baino askoz gehiago da: informazioa teknika, ekonomia eta beste 
zenbait jakintzaren euskarria da. Azken urteotan, enpresetan zein etxeetan gero eta informazio 
gehiago erabiltzen dugu, eta premiazkoa izan da informazio hori erraz eta arin erabiltzeko 
tresna bat aurkitzea. Arazo horri aurre egiteko irtenbide bat da informatika. 

 
Informatika ordenagailuen bidezko informazio-prozesaketa automatikoaren 

zientzia da. 
 
Informatika hitzaren jatorria frantsesa da (Informatique); 1962an hasi zen erabiltzen eta  

bi hitzez osatuta dago: informazioa eta automatika. Anglosaxoiek, berriz, Computer Science 
—Konputagailu Zientzia— izena erabiltzen dute.  

 
1981.ean, ordenagailu pertsonala (PC) agertzean, informatika arlo guztietan zabaldu 

zen. Lehen, informatikaren erabiltzaileek oso aditu espezializatuak izan behar zuten, eta 
bakarrik enpresa handietan egon ohi ziren. Gaur egun, etekin handiko PCekin eta kostuak 
merkatzean, informatikaren kontzeptu berria agertu da, hau da: enpresa nahiz etxeetan 
ordenagailua ezinbesteko bihurtu da. 

Informatikaren 
oinarrizko kontzeptuak 
 

11
AURKIBIDEA 
 
1. Sarrera  
2. Oinarrizko kontzeptuak 

2.1. Datu-prozesaketa 
2.2. Hardwarea 
2.3. Softwarea 
2.4. Ordenagailua 
2.5. Programa 

3. Ordenagailuen historia. Belaunaldiak  
3.1. Aurrekariak 
3.2. Kalkulu-makinak 
3.3. Ordenagailu-belaunaldiak 

4. Aplikazio-eremuak  
Ordenagailuen erabiltzaileak 
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2. OINARRIZKO KONTZEPTUAK 

 
2.1.  DATU-PROZESAKETA 

 
Datu-prozesaketak lau etapa ditu: 
1.- Datu-sarrera: datuak ordenagailu barruan sartzen dira. 
2.- Prozesua: sartutako datuak prozesatzen dira informazioa lortzeko. 
3.- Datu-irteera: landutako informazioa erabiltzaileari erakusten zaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. HARDWAREA 
 
Hardwarea ordenagailuaren euskarri fisikoa da, hau da, ordenagailua osatzen duten 

osagai fisikoak —PUZa, pantaila, teklatua, inprimagailua, zirkuituak, txipak eta abar—. 
Sinplifikatzeko esan dezakegu  hardwarea ordenagailu batean uki daitekeen guztia dela. 

 
2.3. SOFTWAREA 

 
Softwarea ordenagailuaren sistema logikoa da, hots, erabil daitezkeen datu eta 

programa guztiei erreferentzia egiten dio. Modu erraz batean esaten da ordenagailuan ikus 
nahiz uki ezin dena dela. Softwarea memoria nagusian eta lagungarrian gordetzen da. 

 
Betetzen duen funtzioaren arabera, softwarearen barruan honako talde hauek egin 

ditzakegu: 
 
a) Oinarrizko softwarea (sistema eragilea) 
 
Ordenagailu bat erabili ahal izateko, instalatu behar dugun lehenengo softwarea da. 

DATU-SARRERA

PROZESUA

DATU-IRTEERA

DATU-PROZESAKETA 

Datuak

Informazioa
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b) Aplikazio-softwarea 
 
Erabiltzaileak lan bereziak egiteko erabiltzen dituen programak dira. Multzo honetan 
programa hauek sar ditzakegu: testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak, datu-baseak, 
komunikazio-programak, ordenagailuz lagundutako diseinu-programak eta abar. 
 
c) Programazio-lengoaiak 
 
Software mota honek programak egiteko aukera ematen dio erabiltzaileari. 
 
 

2.4. ORDENAGAILUA 
 
Sarrera-datuak hartu, prozesatu eta landutako informazioa erakusten duen makina 

elektronikoa da. Prozesaketa hori programa baten menpe egiten da. 
 
 

2.5. PROGRAMA 
 
Ordenagailuari lan jakin bat egiteko ematen zaion ordena-multzoa da 
 
 
 

3. ORDENAGAILUEN HISTORIA 
 
 

3.1. AURREKARIAK 
 

Denbora pasa ahala, datu-prozesaketa garatu egin da, kalkuluak egiteko beharragatik, 
batez ere. 

 
Ezagutzen dugun kalkulurako tresnarik zaharrena abakoa da. Txinatarrek asmatu zuten  

eta k.a. IV. mendean erromatarrek erabili zuten. 
 
Beste aurrerapen handia Pitagoras-ek eman zuen, biderketa-taula asmatu zuenean. 

Hortik aurrera hasi zen kalkulu-makina arin eta fidagarrien bilaketa. 
 
 

3.2. KALKULU-MAKINAK 
 
 MEKANIKOAK 

 
XVII. eta XIX. mendeetan teknologia mekanikoaren aurrerapenari esker kalkulu-
-makina mekanikoak agertu ziren. Horien oinarri horzdun gurpilak ziren. Makina 
hauek eragiketa errazak egiteko gai ziren, abakoa simulatuz. Adibidez, Paskal-en 
makina eta Leibnitz-en makina. 
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 ELEKTROMEKANIKOAK 
 

XX. mendearen erdian agertu ziren lehenengo kalkulu-makina elektromekanikoak. 
Ezagunena MARK I deiturikoa izan zen. Makina horrek 16 metroko luzera eta bi 
metroko altuera zuen, eta eragiketa matematikoak eta datu-taulak kontsultatzeko 
erabiltzen zen. Hala ere, akats asko zituen eta ez zen batere fidagarria. 
 
Garai horretan txartel zulatuak hasi ziren erabiltzen. Txartel horien bidez sartzen 
ziren datuak ordenagailuan. Txartel zulatuak erabiltzen zituen lehenengo kalkulu-
-makina Hollerith doktoreak sortu zuen 1886an.  
 

 ELEKTRONIKOAK 
 

Historiako lehenengo kalkulu-makina elektronikoa ENIAK izenekoa izan zen. 
ENIAK hori MARK I baino askoz azkarragoa zen eta huts-balbulak erabiltzen 
zituen. Bero handia ematen zuen, eta, horren ondorioz, matxura pila izaten zuen.  

 
1951n, UNIVAC I izan zen salgai jarritako lehenengo ordenagailua. 

 
 

3.3. ORDENAGAILU-BELAUNALDIAK 
 
1945etik aurrera, ordenagailuak belaunalditan sailkatzen dira. Belaunaldi bakoitzaren 

ezaugarria da ordenagailuen osagai nagusia. Belaunaldi bakoitzeko ordenagailuak aurrekoak 
baino lasterragoak, fidagarriak eta txikiagoak dira. 

 
 1. BELAUNALDIA (1945–1954) 

Hardwarea: Ordenagailuen osagai nagusia huts-balbula da. Huts-balbulak oso 
handiak eta  garestiak ziren, eta, gainera, bero handia hedatzen zuten. 
Softwarea: Programatzeko makina-lengoaia erabiltzen zen. 
Ordenagailua: ENIAC. 

 
 2. BELAUNALDIA (1955–1964) 

Hardwarea: Transistoreek huts-balbulak baztertu zituzten. Zirkuitu inprimatuak 
agertu ziren kableak ordezkatzeko. Ordenagailuaren tamaina asko txikiagotu zen. 
Softwarea: Programazio-lengoaiak hasi ziren erabiltzen, hala nola Fortran eta Cobol. 

 
 3. BELAUNALDIA (1964–1970) 

Hardwarea: Cache memoria eta zirkuitu integratuak, txipak, sortu ziren. Txip 
batean, lehen transistore batek zuen tamainan, ehun transistore sartzen ziren. Hori 
dela eta, ordenagailuak askoz txikiago, lasterrago eta fidagarriago bihurtu ziren. 
Softwarea: Pascal eta Basic lengoaiak, eta sistema eragileak hasi ziren erabiltzen. 
Ordenagailua: Miniordenagailuak agertu ziren. 

 
 4. BELAUNALDIA (1970–1980) 

Hardwarea: Intel-ek lehenengo mikroprozesadorea sortu zuen. Horri esker, 
ordenagailuen atal garrantzitsuenak txip txiki batean sar daitezke. Disko malgua 
(disketea) asmatu zen. 
Softwarea: Ingurune berriak eta C lengoaia hasi ziren erabiltzen. 
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 5. BELAUNALDIA (1981–??) 

Hardwarea: Ordenagailuen erabilera ugaltzeak, enpresetan nahiz etxeetan, horiek 
elkarrekin konektatzeko beharra sortu zuen; horren ondorioz, ordenagailu-sareak 
eta Internet garatu dira. Datuak eta programak barneko eta kanpoko biltegi-
-sistemetan gordetzen hasi ziren. 

Softwarea: Software aldetik honako aurrerapauso hauek egin dira: 

∼ Ingurune grafikoak 

∼ Hizketa ezagutzearen sistemak 

∼ Multimedia 

∼ Bideokonferentzia 

Ordenagailua: 1981 urtean Ordenagailu Pertsonala (PC) agertu zen. 
 
 
 
 

4. APLIKAZIO-EREMUAK 
 
Lehenengo urteetan informatika kalkulu-ariketak egiteko baino ez zen erabiltzen, baina 

gaur egun bizitzako arlo gehienetan erabiltzen da. Ordenagailuen aplikazio-eremuak, erabil-
tzen den sektorearen arabera, hauek dira, besteak beste: 

 
 Administrazio- eta bulegotika-arloa 

Kalkuluarekin, kontabilitatearekin, finantzekin, soldatekin edo langileen kudeake-
tarekin erlazionatuak dauden arazoak ebatz ditzakete. Bulegotika-arloan testu-
-prozesadoreak, kalkulu-orria eta datu-baseak daude. 
 

 Arlo teknikoa 
Alde batetik, produkzio-mailak, biltegiratzea, salmentak, erosketak eta azken 
produktuak kontrolatzen dituzten programak daude. Beste aldetik, eragiketa zien-
tifikoak eta ingeniaritzakoak ikasteko eta ebazteko erabiltzen diren programak 
ditugu. Adibidez: 

− Ekuazio eta ariketa aljebraikoak ebazteko programak. 

− Analisi- eta diseinu-aplikazioak: CAD/CAM. 

− Medikuntzan: pazienteen jarraipenean, diagnostikoetan eta ikerkuntza medikoan 
erabiltzen diren aplikazioak eta programak, besteak beste. 

− Domotika. 

− Eta abar. 
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 Adimen artifiziala (AA) 
Adimen artifiziala gizakien ekintzak eta pentsaera simulatzen dituzten programak 
lortzen saiatzen da: 

− Sistema adituak: aholkuak ematen dizkiote erabiltzaileari, arazo bati buruz 
erabakiak hartzeko orduan. 

− Robotak. 

− Eta abar. 
 

 Etxeko aplikazioak 
Aisian eta olgetan erabiltzen diren aplikazioak, hala nola jolasak, musika, bideoak… 
 
 
 
 

5. ORDENAGAILUEN ERABILTZAILEAK 
 
Erabiltzaile horiek, alde batetik, ordenagailuari egikaritzeko aginduak ematen dizkiotenak 

dira, eta, beste aldetik, kudeaketa-lanak, lan teknikoak edo zientifikoak egiten dituztenak. Bi 
talde egin daitezke: 

 
 ERABILTZAILE ARRUNTAK 

 
Horiek informatikaz dituzten ezagutzak oinarrizkoak dira, eta ezagutza horiek 
beraien ohiko lanak ordenagailu batekin egiteko erabiltzen dituzte, edo aisialdirako. 
 

 INFORMATIKOAK 
 
Ikerkuntzaz eta programen garapenaz arduratzen dira. Honako sailkapena egin daiteke: 

∼ Analistak: programatzeko arazoa aztertzen dute eta hori konpontzeko algo-
ritmoa bilatzen dute. Programatzeko lana antolatzen dute, programatzaileek 
gara dezaten. 

 

∼ Programatzaileak: analistek zehaztutako pausoak lengoaia informatikoan pro-
gramatzen dituzte. 

 

∼ Sistema-kudeatzaileak: hauen funtzioak dira sistema informatikoaren baliabi-
deak kontrolatzea, sistema osoko segurtasunaz arduratzea eta erabiltzaile guztien 
baimenak administratzea. 

 

∼ Operadoreak: ordenagailuaren funtzionamendua eta programa-egikaritzea kon-
trolatzen dute. 
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1. ORDENAGAILUEN EGITURA 
 

Ordenagailuen funtzionamenduan lau prozesu oinarrizko betetzen dira: datu-sarrera, 
datu-prozesaketa, informazio-irteera eta informazio eta programak biltegiratzea. 
Ordenagailuan lau atal berezi daude prozesu horiek gauzatzeko, hala nola sarrerako gailuak, 
Prozesatzeko Unitate Zentrala (PUZ), irteerako gailuak eta informazio-euskarriak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarrerako gailuak: Kanpoko datuak ordenagailuan sartzeko erabiltzen dira. Ezagunenak 
hauexek dira: teklatua, sagua eta eskanerra. 
Prozesatzeko Unitate Zentrala (PUZ): Sarrerako gailuen bidez jasotako datuak prozesatzen 
ditu, informazioa lortzeko. Ordenagailuaren atal nagusia dela esan genezake. 
Irteerako gailuak: Tresna hauek prozesuaren emaitzak erabiltzaileei erakusten dizkiete; 
adibideak, pantaila, inprimagailua, ploterra… 
Informazio-euskarriak: Ordenagailuak gorde egin behar ditu datuak eta programak, beste 
memento batean erabili ahal izateko; funtzio hori informazio-euskarriek betetzen dute. Gehien 
erabiltzen direnak disketeak, disko gogorrak, CD-ROMak eta DVDak dira. 
 
 
2. PROZESATZEKO UNITATE ZENTRALA (PUZ) 
 

Unitate zentralak ditu ordenagailuaren osagai elektroniko gehienak. Osagai horiek 
programen exekuzioaz eta unitate zentralari konektatzen zaizkion gailuen komunikazioaz 
arduratzen dira. 

 
Ordenagailuaren karkasa metalikoa irekitzen badugu, oinarrizko plaka ikus dezakegu. 

Osagai guztiak —bai zuzenean, bai zabaltze-erretenaren bidez— plaka horri konektatzen 
zaizkio. Oinarrizko plakaren osagai guztiak busen bidez komunikatzen dira. 

 
Zabaltze-erretenean zabaltze-txartelak konektatzen dira, kanpoko periferikoak konekta-

tzeko. Horien artean ditugu sare-txartela, soinu-txartela, bideo-txartela, modema eta abar. 
 

 

Sarrerako gailuak 

 
Prozesatzeko 

Unitate 
Zentrala 

 
(PUZ) 

 

Irteerako gailuak 

 

Informazio-euskarriak 



Informatika-aplikazioak. Teoria eta ariketa-bilduma I  -  19 

 

Oinarrizko plakan elementu hauexek ikus ditzakegu: kontrol-unitatea, unitate 
aritmetiko-logikoa (UAL) eta memoria nagusia. Kontrol-unitateak eta unitate aritmetiko-
-logikoak mikroprozesadorea osatzen dute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. MIKROPROZESADOREA 
 
Mikroprozesadorea ordenagailuaren osagairik garrantzitsuena da. Askotan ordenagai-

luaren garuna dela esaten da, zeren elementu guztien funtzionamendua kontrolatu eta datu-
-prozesaketaren ekintza guztiak betetzen baititu. 
 

Mikroprozesadoreak datu bat prozesatu ahal izateko, bai programak emandako 
prozesuaren instrukzioak, bai datuak beraiek ezagutu behar egin ditu. Informazio horiek 
memoria nagusian egon behar du. Datua prozesatu ondoren, PUZak prozesuaren emaitza 
memoria nagusira bidaliko du, eta hortik beste osagaietara banatuko da. 

 
2.1.1. KONTROL UNITATEA 

 
Kontrol unitateak ordenagailuaren osagai guztiak kontrolatzen eta bideratzen ditu. 
Programa bateko instrukzio bat heltzen zaionean, interpretatzen du eta agindutako 
ekintza betetzeko osagai beharrezkoak aktibatzen eta desaktibatzen ditu. 
 
2.1.2. UNITATE ARITMETIKO-LOGIKOA 

 
Unitate aritmetiko-logikoak eragiketa aritmetikoak —batuketa, kenketa, biderketa…— 
eta logikoak —konparaketak— betetzen ditu. Unitate aritmetiko-logikoak kontrol-
-unitatetik operatzeko datuak jasotzen ditu, eta, eragiketa egin ondoren, bidaltzen ditu 
datuak memoriara. 

 
2.2. MEMORIA NAGUSIA 

 
Memorian gordetzen dira PUZak erabiltzen dituen programak eta datuak. Programa eta 

datu guztiak erabili baino lehen, memoria nagusian kargatu behar dira. 
 

 
MIKROPROZESADOREA 

 
KONTROL- 
-UNITATEA 

 
UNITATE 

ARITMETIKO- 
-LOGIKOA 

 

MEMORIA NAGUSIA 

+

 

INFORMAZIO-EUSKARRIAK 

 

IRTEERAKO GAILUAK 
 

SARRERAKO GAILUAK 

 

Instrukzioak eta 
datuak 

 

Instrukzioak 
 

Datuak 
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Memoria nagusia bi motatakoa izan daiteke: RAM memoria eta ROM memoria. 
 
2.2.1. RAM memoria (Random Access Memory) 
 
 RAM memoria ausazko atzipenekoa da, hau da, datuak idatzi edo irakurtzeko 

helbide edo gako bat erabiltzen da, eta horien bidez, bilatzen diren lekuak edo 
datuak zuzenean aurkitzen dira memorian fisikoki aurretik dauden datuak irakurri 
beharrik gabe. 

 Hegazkorra da. Korronte elektrikoa dagoenean baino ez da abian jartzen, eta 
korrontea kentzean, eduki guztia ezabatu egiten da. 

 Bertan idaztea, irakurtzea eta ezabatzea posible da. 
 Barruan prozesu bat egiteko beharrezko datuak eta instrukzioak biltegiratzen ditu, 

eta erabiltzaileen datuak ere bai. 
 RAM memoria gelaxkatan antolatuta dago. Gelaxka denak kapazitate berekoak dira.  

 
Cache memoria edo aurrememoria: 
Cache memoria oso memoria bizkorra da; mikroprozesadorearen eta RAM 
memoriaren artean dago, eta horien arteko informazio-transferentzia bizkortzen du. 
Cache memorian gehien erabiltzen diren datuak aurkitzen dira; hori dela eta, 
ordenagailuaren errendimendua lastertzen du, batez ere bulegotika-aplikazioetan. 

 
2.2.2. ROM memoria (Read Only Memory) 
 
 ROM memoria, RAM memoria bezala, ausazko atzipenekoa da. 
 Ez da hegazkorra, eta edukia aldaezina da. ROM memorian agertzen diren 

aginduak iraunkorrak dira eta ez dira galtzen ordenagailua itzaltzen denean. 
 Barruan dagoen informazioa irakurri baino ezin da egin. 
 Ordenagailuak funtzionatu ahal izateko, programak gordetzen ditu, eta 

erabiltzaileak ezin ditu aldatu. Besteak beste, ordenagailua pizteko oinarrizko 
instrukzioak gordetzen ditu. 

 
 

3. KOMUNIKAZIO ATAKAK 
 
Ordenagailuaren kanpoko periferiko guztiak ordenagailuaren atzeko aldean dauden 

konektore berezi batzuen bidez konektatzen dira. Konektore horiek ataka dute izena. Ataka 
horiek zabaltze-txarteletan kokatzen dira; txartel horiek, berriz, oinarrizko plakari konektatzen 
zaizkio, erretenen bidez. 

 
PUZak edozein periferiko kontrolatu ahal izateko, beharrezkoa da fabrikatzaileak 

emandako softwarea. Software horrek kontrolatzaile edo driver du izena.  
 
Hiru ataka hauek dira ezagunenak: serieko ataka, ataka paraleloa eta USB ataka. 
 

3.1. SERIEKO ATAKAK 
 
Serieko atakek informazioa astiro transferitzen dute, eta informazio gutxi transmititu 

behar diren periferikoak konektatzeko erabiltzen dira, hala nola sagua. Harrigarri iruditu 
arren, modemak ere serieko atakei konektatzen zaizkie, telefono-lineak antzeko muga baitu 
informazio transmititzeko orduan. Serieko atakak COM1, COM2 eta abar izendatzen dira. 
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3.2. ATAKA PARALELOAK 

 
Ataka paraleloek seriekoek baino informazio gehiago transmiti dezakete aldi berean. 

Normalean, inprimagailuak konektatzeko erabiltzen dira. Ataka paraleloak LPT1, LPT2 eta 
abar izendatzen dira. 

 
3.3. USB ATAKAK 

 
Serieko atakak dira, baina abiadura handikoak. USB ataka bati 127 periferiko konekta 

diezazkiokegu, kate eran HUBak edo kontzentratzaileak erabiliz. Hori dela eta, USB atakak 
orain arte ohiko izan diren atakak baztertzen ari dira. 

 
3.4. BESTE ATAKA MOTA BATZUK 

 
Oinarrizko plakan bi PS/2 ataka ere badaude. Bata teklatua konektatzeko eta bestea 

sagua. 
 
VGA ataka: ataka hau pantaila konektatzeko erabiltzen da. Normalean ez dago 

oinarrizko plakan, zabaltze-txarteletan baizik. 
 
 

4. SARRERAKO GAILUAK 
 
Erabiltzaileak datuak ordenagailuan sartzeko erabilitako gailuak dira. 
 

4.1. TEKLATUA 
 

 Teklatua sarrera-unitaterik garrantzitsuena da, nahiz eta ingurune grafikoetan saguak gero 
eta garrantzi gehiago izan. Teklatuak erabiltzailearen eta ordenagailuaren arteko harremanak 
bideratzen ditu. Tekla bat sakatzean, ordenagailuari hark ulertzen duen kode bat ematen zaio. 

 
Gehien erabiltzen den teklatua QWERTY (teklatu alfabetikoaren lehen lerroko 

ezkerreko 5 letrak) izenekoa da. 
 

Teklatuen atalak: 
 

Teklatua honako bost ataletan banatzen da: 
• Alfazenbakizko teklatua: idazmakinarena bezalakoa da. 

Tekla batek karaktere bat baino gehiago baldin badu, <Shift> eta <Alt Gr> teklak 
erabiliko ditugu. 

• Funtzio-teklak: Programa bakoitzak tekla bakoitzari funtzio jakin batzuk esleitzen 
dizkio. Hala ere, programa batzuek, erabiltzailearen gustuen arabera, aukera ematen 
dute tekla horiei guk nahi ditugun funtzioak ezartzeko. 

• Zenbakizko teklatua: Tekla hauek zenbakiak idazteko edo kurtsorea mugitzeko 
erabil daitezke .<Bloq Num> tekla gauza bata edo bestea egiteko erabiltzen da. 

• Mugitzeko teklak: Tekla hauen bidez kurtsorea mugituko dugu. 
• Tekla Bereziak: Insert, Supr, Inicio, Fin, RePág., AvPág… 
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Teklatu motak: 
 

Mekanikoak: Arruntenak dira, eta erabiltzaile gehienek erabiltzen dituztenak.  
Ergonomikoak: Eskuen anatomiari egokituak dira, erosotasun gehiago izateko eta 
postura behartuak saihesteko. Normalean bi eremu ditu, bakoitza orientazio batekin.  
Hari gabekoak: hari gabeko teklatuak dira.  
Badaude beste teklatu berezi batzuk ere, Interneten bizkorrago ibiltzeko edo multimedia-
-funtzioak dituztenak.  

 
 

4.2. SAGUA 
 
Saguak plastikozko karkasa bat dauka, bi edo hiru botoi goiko aldean eta beheko aldean 

bolatxo bat. Sagua zerbaiten gainetik pasatzen denean, beheko aldean duen bolatxoaren 
eraginez, kurtsorea pantailan desplazatzen da. Aktibazio-botoia sakatuz, guk aukeratutako 
funtzioa betetzen du. Eskuineko botoiarekin, berriz, testuinguru-menua ere atera dezakegu. 

 
Hiru teknologia desberdineko saguak daude salgai: mekanikoak, optikoak eta 

optomekanikoak. 
 

 Mekanikoak: Hauek dira orain arte gehien erabili direnak, atal honen hasieran deskribatu 
dira. Orain baztertzen ari dira arazo ugari ematen zutelako, zikinkeriagatik, batez ere. 

 Optikoak: Oso zehatzak dira, baina oso garestiak, eta askotan huts egiten dute. 
 Optomekanikoak: Teknologia optikoa eta mekanikoa erabiltzen dute. Gero eta gehiago 

erabiltzen dira.  
 
Orain badaude trackball izeneko sagu bereziak ere, eskuko ordenagailuetan erabiltzen 

dira, batez ere. Sagu horiek badute bolatxo bat goiko aldean eta eskuarekin mugitzen da.  
 
 
4.3. ESKANERRA 

 
Gailu honek dokumentu inprimatuetatik informazioa sartzen uzten digu: irudiak, 

marrazkiak, argazkiak eta baita karaktereak ere. Dena den, karaktereak eskaneatzeko, OCR 
programa bat behar da; bestela, irudiak bezala maneiatuko dira eta ezin izango dira aldatu. 

 
Eskanerrarean sartzen diren informazioaren kalitatea puntuen araberakoa da, zenbat eta 

puntu gehiago, hainbat eta kalitate hobea. 
 
 

4.4. IRAKURGAILU OPTIKOA 
 
Irakurgailu optikoak barra-kodeak irakurri eta interpretatzen ditu. Barra-kodeak kolore 

beltzeko eta lodiera desberdineko barra bertikalen multzoa dira; normalean, saltokietan eta 
biltegietan produktuak identifikatzeko erabiltzen dira.  
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4.5. KONTROL-PALANKA EDO JOYSTICKA 

 
Palanka honen erabilera nagusia jokoetakoa da. Helburua, palankaren bidez, mugimen-

duak eta zenbait agindu botoien bidez sartzea da. Kontrol-palanka desplazamendu-mekanismo 
bezala erabiltzen da hiru dimentsioko inguruneetan.  
 
4.6. MIKROFONOA 
 

Tresna hau soinu-txartela eta hizketa ezagutzeko programaren bat baldin badugu, 
sarrerako gailu bezala erabil dezakegu. 
 
4.7. SARRERAKO BESTE GAILU BATZUK 

 
Badaude sarrerako beste gailu batzuk ere, arlo espezializatuan erabiltzen direnak, hala 

nola lapitz optikoak, taula grafikoak, ukipen-pantailak, irudi digitalizatzaileak eta abar. 
 
 

5. IRTEERAKO GAILUAK 
 
Ordenagailuak prozesatu duen informazioa bistaratzen duten gailuak dira. 
 

5.1. MONITOREA 
 
Monitorea PCaren irteera-unitate nagusia da, eta PCak bidaltzen duen informazioa 

erakusten du. Bi monitore mota daude: CRTa (telebista bezala, katodo-izpien hodia dauka) eta 
LCDa (kristal likidozko pantaila laua da).  

 
Pantaila pixel izeneko argi-puntuez eginiko irudiaz adierazten da informazioa. 
 

5.2. INPRIMAGAILUAK 
 
Inprimagailuek hainbat euskarri fisikotan inprimatzen dute informazioa, hala nola pape-

rean, gardenkietan eta abar. Inprimagailuak, orain arte, ataka paraleloaren bidez konektatu 
zaizkio ordenagailuari, baina egungo inprimagailu gehienek USB ataka erabiltzen dute. 

 
Erabiltzen duten teknologiaren arabera, honako inprimagailu motak bereiz ditzakegu: 
 

 Laser inprimagailuak: Fotokopiagailuek erabiltzen duten bezalako teknologia erabiltzen 
dute. Azkarrenak eta emaitza onenak dituztenak dira. Bi motatakoak daude: Gas-
-teknologia erabiltzen dutenak, kalitate handikoak baina oso handiak eta garestiak, eta 
erdieroale-teknologiakoak, besteak baino txikiagoak, baina kalitate gutxiagoak. 

 
 Tintazko inprimagailua: Hauek dira erabiltzaileek gehien maneiatzen dituztenak, 

kalitate-prezioaren erlazioa dela eta. Inprimatzeko, tinta-txorro txiki batek, prozesu 
kimikoen bidez, inprimatu behar den karakterea osatzen du. 

 
 Inprimagailu termikoak: Inprimagailu hauek prozesu termiko baten bidez tindatzen dute 

papera. Laserrak baino merkeagoak dira, baina motelagoak ere bai. 
 



Informatika-aplikazioak -  24 

 Orratzezko inprimagailua: Gailu hauek, inprimatzeko, buruan dituzten elektroimanen 
bidez, osatzen dute inprimatu behar den karakterea. Matrizetik ateratzen diren zuloen 
arabera, karaktere ezberdinak osatuko dira. 

 
 
5.3. PLOTERRAK 

 
Ordenagailuz lagundutako diseinu-aplikazioetan erabiltzen dira planoak, marrazki 

teknikoak, mapak, industria-diseinuak eta abar inprimatzeko. Inprimagailuek erabiltzen duten 
baino paper handiagoa erabiltzen dute eta kalitate gehiago daukate. 

 
5.4. IRTEERAKO BESTE GAILU BATZUK 

 
Aurrekoak dira gehien erabiltzen diren irteerako unitateak, baina badaude gehiago ere, 

hala nola mikrofilma, ahots-sintetizadorea, bozgorailuak eta abar.  
 
 

6. INFORMAZIO EUSKARRIAK 
  
Informazio-euskarriak euskarri fisikoak dira, eta euren lana informazioa bildu, man-

tendu eta gordetzea da. 
 

 
6.1. DISKO GOGORRA 
 

Disko gogorra disko metaliko batzuen multzoa da, ardatz bat eta bakarra duena; disko 
horiek material magnetizagarrizko geruza mehe batez estalita daude. Diskoen artean 
irakurtzeko eta idazteko buruak daude, eta horiek diskoetako bi aldeetan irakur eta idatz 
dezakete. 

 
Disko kopuruak eta material magnetizagarriaren osaketak diskoaren kapazitatea 

zehazten dute.  
 
Disko gogorrean gordetzen dira honako datuak eta programak: sistema eragilea 

(Windows, Linux, MS-DOS...), aplikazio-programak (Word, Excel, PowerPoint..) eta 
erabiltzaileen datuak. 
 
6.2. DISKETEAK 
 

Plastikozko euskarri magnetikoak dira eta plastikozko zorro batez estalita daude. Gaur 
egungoak 3 1/2 hazbeteko disketeak dira, eta horien kapazitatea 1.44 MB da. Disketeek 
babes-mihia, estalki gogorra eta plaka irekigarria dituzte. Programak eta datuak babes-mihia 
“babesik gabe” kokapenean dagoenean gorde daitezke. Diskete batean idatzi eta grabatu ahal 
izateko, disko- edo diskete-gailua beharrezkoa da. 

 
Disketeak informazioa ordenagailu batetik beste batera garraiatzeko eta tamaina txikiko 

segurtasun-kopiak egiteko erabiltzen dira. 
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6.3. ZIP DISKOAK 
 

ZIP diskoak disko malguak, eramangarriak eta biltegi-edukiera handikoak dira. 
Modeloaren arabera, 100 MB edo 250 MBeko kapazitatea izan dezakete. Hauen teknologia 
disketeenaren antzekoa da, baina dentsitateak eta tamainak bereizten dituzte. 

 
Disko hauek disko-unitate berezia behar dute. Unitate hori kanpokoa edo barnekoa izan 

daiteke. Kanpokoak ataka paraleloan edo USBan konekta daitezke. 
 

6.4. CD-ROMA (Compact Disk-Read Only Memory) 
 

CD-ROMaren ezaugarriak hauek dira: oso biltegi-edukiera handia (650 MB) daukate, 
oso merkeak dira, gordetako informazioa irakurri baino ezin da egin eta hainbat motatako 
edukierak gorde ditzake. 

 
CD-ROMak laser teknologia dauka, eta informazioa zeroak eta batak erabiliz gordetzen 

da (piztuta/itzalita, egia/gezurra, etab.) CDetan; informazioa 0,5 mikroiko lodiera eta 5 
kilometroko luzera duen pista espiral zulatu batean gordetzen da. Horregatik, disko-unitate 
berezia behar da ordenagailuan, CD-ROMaren irakurgailua izenekoa. CD-ROMaren 
irakurgailua kanpokoa edo barrukoa izan daiteke. 
 
6.5. WORM DISKOAK (Write-Once, Read-Many) 
 

CD-ROM unitate grabagailuak erabiltzen dira, nahi dugun informazioa erabili gabeko 
disko batean gordetzeko. Informazio hori iraunkorra izango da eta ezin izango dugu ez aldatu 
ez ezabatu. Grabagailuen funtzionamendua CD-ROM unitateenaren antzekoa da, baina badute 
idazketa-laser bat, CD-ROMaren azala aldatu ahal izateko. Grabagailuak erabiltzen dituzten 
diskoak WORM diskoak dira. 
 
6.6. DVDA (Digital Video Disc) 
 

DVD diskoak CD-ROMaren antzekoak dira; DVDek informazioa formatu digitalean 
gordetzen dute eta irakurtzeko laserra erabiltzen dute. Dena den, gailu hauek laserraren uhin-
-luzera aldatu, dentsitatea handitu (zuloen tamaina murriztuz) eta ildoak estutu dituzte, 
espazio berean informazio gehiago sar dadin. Era berean, diskoen bi aldeetan dauden 
geruzetan gorde daiteke informazioa. CD-ROMak baino askoz biltegi-edukiera handiagoa 
dute (teorian 17 GB). 

 
Oso fidagarriak dira, baina garestiak eta sarbide-abiadura ez da beste tresna 

magnetikoetan bezain handia, eta estalki babesgarri batean edukitzea komeni da. 
 
 
7. SARRERA-IRTEERAKO GAILUAK 

 
Gailu hauek ordenagailura datuak sartzeko nahiz ordenagailutik ateratzeko erabiltzen 

dira. Orain arte gehien erabili dena modema da. 
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7.1. MODEMA 
 

Modema ordenagailu bat beste ordenagailu batzuekin konektatzeko erabiltzen den 
gailua da, horretarako telefono-linearen baliatuz.  

 
Ordenagailuak kode bitarra erabiltzen du datuak prozesatzeko, eta gailu guztietara 

seinale digitalak bidaltzen ditu. Telefono-lineak, berriz, seinale analogikoak baino ez ditu 
garraiatzen. Modemak, berriz, seinale digitalak analogiko bihurtzen ditu.  

 
Bi motako modemak daude: 
 Barrukoak: Hauek zuzenean konektatzen zaizkio oinarrizko plakari zabaltze-

-erretenaren bidez, eta ordenagailuaren karkasaren barruan kokatzen dira. 
 Kanpokoak: Serieko ataka edo USB atakaren bidez konektatzen dira. Barrukoak 

baino motelagoak dira, baina mugi daitezke eta ordenagailu desberdinetan erabil 
daitezke. 

 
Gaur egun oso erabilgarriak dira modem-faxak. Modem-faxak faxak jaso eta bidaltzeko 

erabiltzen dira. 
 
7.2. RDSI TXARTELAK 
 

Zerbitzu integratuetarako telefono-linea digitalak (RDSI) gero eta ohizkoagoak dira. 
Horien ezaugarriak hauek dira: transmisio-abiadura oso handia eta garraiatzen duten 
informazioa digitala da. Beraz, ordenagailua telefono-lineari konektatzeko ezin dugu modema 
erabili; ezinbestez RDSI txartela erabili behar dugu.  
 
 
8. ORDENAGAILU-SAREAK 
 

Hauek ordenagailu-multzoa dira, eta, ingurune fisiko baten bidez konektatuta daude. 
Sare batean informazioa eta baliabideak —inprimagailuak, disko gogorrak, CD-ROMak eta 
abar— konpartitzen dira. 

 
8.1. SAREEN SAILKAPENA 

 
Badaude zenbait irizpide sareak sailkatzeko: 

 
 Kokapen geografikoaren arabera: 

 

- Sare lokalak (LAN - Local Area Network): Normalean eraikuntza batean edo 
elkarren ondoan dauden eraikuntzetan jartzen dira. Sare lokal bat urrun dauden 
beste batzuekin telefonoaren edo irrati-uhinen bidez konekta daiteke. 

- Metropoli-sareak (MAN - Metropolitan Area Network): Hauen ezaugarriak sare 
lokalen antzekoak dira, baina, normalean, herri edo hiri berean daude (batez 
besteko distantzia: 10 km) 

- Hedadura zabaleko sareak (WAN - World Area Network): Normalean, urrun 
dauden elkarri loturiko sare lokalak dira. WAN sarea osatzen duten LAN sareak 
telefono-lineaz, zuntz optikoz edo satelitez konektatzen dira. 
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 Ordenagailuen hierarkiaren arabera: 

 
- WorkGroup edo lantaldeak: Taldeotan ordenagailu guztiek garrantzi bera 

daukate sarearen barruan. 
- Domeinuak: Zenbait ordenagailu sare-kudeatzaileak dira. Ordenagailu horiek 

zerbitzariak dute izena. 
 

Bi ordenagailu elkarri konektaturik egoteko, honako osagai hauek behar dira: sare-
-txartel bana, kablea (normalean kable koaxiala edo pare bihurritua) eta protokoloa. Pare 
bihurritua deituriko kablea erabiltzen badugu, ordenagailu bakoitza HUB edo kontzentratzaile 
bati konektatzen zaio kablearen bidez. 
 
 
8.2. SAREEN OSAGAIAK 
 

1. Zerbitzaria (Server): Sarearen baliabideak eta informazio-fluxua administratzen 
dituen ordenagailua da. 

2. Lan-estazioa (Workstation): Erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailua da. Zerbi-
tzariarekin lotuta dago. 

3. Sareetako sistema eragilea: Sarea kontrolatzen eta administratzen duen softwarea da, 
hala nola Unix, Netware Novell, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, etab.  

4. Baliabide partekatuak: Hardware-gailuak (inprimagailuak, batez ere) eta informazioa 
(karpetak eta fitxategiak) dira.  

5. Sare-hardwarea: Ordenagailuak sarean konektatzeko gailuak dira, hau da, saretxartelak, 
lan-estazioa eta zerbitzariak lotzeko kablea eta periferikoak konektatzeko kableak. 
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1. SOFTWAREA 

 
Softwarea —ordenagailuaren alde logikoa— ordenagailuari konektatzen zaizkion gailu 

guztiak (ordenagailuek datuak maneiatzeko eta emaitza lortzeko erabiltzen dituztenak) 
kontrolatzen dituen ordenen bilketa da. Softwarea memoria nagusian eta informazio-
euskarrietan gordetzen da. 

 
Betetzen duen funtzioaren arabera, honako software mota hauek bereiz daitezke: 
 

1.1. SISTEMA ERAGILEA 
 

Ordenagailu batean instalatu behar den lehenengo softwarea da eta ordenagailua piztean 
kargatu behar den lehenengo programa. Sistema eragilearen funtzio hauexek dira: 
batetik ordenagailuak funtzionaraztea, eta, bestetik, erabiltzaileak beste softwareak 
erabili ahal izateko aukera ematea. 
 

 

Softwarea 
 33
AURKIBIDEA 
 
1. Softwarea 

1.1. Sistema eragilea 
1.2. Aplikazio-programak 
1.3. Programazio-lengoaiak 

2. Sistema eragileak 
2.1. Sistema eragileen funtzio nagusiak 
2.2. Sistema eragileen motak 

3. Programazio-lengoaien sailkapena 
4. Aplikazio-programak 

4.1. Testu-prozesadorea 
4.2. Kalkulu-orria 
4.3. Datu-baseak kudeatzeko sistemak 
4.4. Aurkezpen grafikoak 
4.5. Diseinu grafikoa 

5. Sharewarea eta freewarea  
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Softwarea kontrol-programek eta baliagarritasun-programek osatzen dute. Kontrol-
-programek alde fisikoa kontrolatzen dute, alderdi guztietan; baliagarritasun-programek, 
berriz, diskoak eta fitxategiak maneiatzeko lanak egiteko erabiltzen dira —diskoak 
formateatu, diskoak eta fitxategiak kopiatu, ezabatu…—. 
 

1.2. APLIKAZIO-PROGRAMAK 
 

Erabiltzaileak lan jakinak egiteko diseinutako programak dira. Multzo honetan daude 
programa gehienak: testu-prozesadoreak, datu-baseak kudeatzeko sistemak, kalkulu-
orriak, komunikazio-programak, ordenagailuz lagundutako diseinurako programak, etab. 
 

1.3. PROGRAMAZIO-LENGOAIAK 
 
Programazio-lengoaiak erabiltzaileak bere programak sortzeko erabiltzen dira. 
Programen bidez esaten diogu ordenagailuari zer egin behar duen eta nola, baina, hori 
egiteko, ordenak ordenagailuak ulertzen duen lengoaian sartu behar ditugu. Berez, 
ordenagailuak makina-lengoaia baino ez du ulertzen; hala ere, konpiladoreen bidez goi- 
eta behe-mailako lengoaiak erabil ditzakegu.  

 
 
2. SISTEMA ERAGILEAK 

 
Sistema eragilea oinarrizko softwarea da. Izan ere, edozein ordenagailuk behar dituen 

programa eta aplikazio guztiak sistema honetan baitute oinarria, eta bidenabar, ordenagailuan 
instalatutako hardware guztia kontrolatzen baititu. 

 
Hasieran, sistema eragileek testu-ingurunea erabiltzen zuten. Hala ere, azken urteotan, 

erabiltzaileak eta ordenagailuak komunikatzeko, inguruneak garatu dira (komunikazioa 
errazteko) eta ingurune grafikoak sortu dira: Windows, OS/2, Linux eta abar. 

 
 

2.1. SISTEMA ERAGILEEN FUNTZIO NAGUSIAK 
 
 Ordenagailuaren osagai fisikoen —disko gogorra, diskete-unitateak, pantaila...— 

erabilera kontrolatu eta haien funtzionamenduan eragiten diren akatsak detektatu. 
 Datuen biltegiratze- eta irakurketa-prozesua kontrolatu. 
 Aplikazio guztiak exekutatu, sistema eragilearen kontrolpean izan eta exekutatzean 

agertzen diren akatsak kontrolatu. 
 Erabiltzaileak ordenagailuarekin konektatu ahal izateko, ingurune grafikoa eskaini. 

 
Ordenagailua piztean, honako prozesu hauek nahitaez bete behar dira: 

 
1. Lehenengo urratsa, autodiagnostikoa egitea da, ordenagailuak memoria, diskoak, 

teklatua eta konektatuta dauden beste gailuak identifikatu. 
2. Ondoren, ordenagailuak abiarazteko sistema eragilea bilatzen du (boot). 
3. Behin sistema eragilea kargatuta, sistema eragilearen zati bat memorian mantentzen 

da, ordenagailua itzali arte. 
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2.2. SISTEMA ERAGILEEN MOTAK 
 
 MULTIATAZAK 

 
Multiataza zenbait programa aldi berean exekutatzeko ahalmena da. 
 

 ERABILTZAILE ANITZEKOAK 
 
Sistema eragile erabiltzaile anitzekoak ordenagailuan erabiltzaile bat baino gehiago sar 
daitezen uzten du. Erabiltzaile anitzekoak izateko, multiataza ere izan behar du. Ezagunena 
Unix sistema eragilea da.  
 

 MULTIPROZESAKETAK 
 
PUZ bat baino gehiago dituzten ordenagailuek multiprozesadore izena dute. Multipro-
zesaketa motako sistema eragileak horrelako ordenagailu batean betetzen diren eragiketak 
kontrolatzen ditu. 

 
 
3. PROGRAMAZIO LENGOAIEN SAILKAPENA 

 
MAKINA LENGOAIA 

 
Horrelakoa da ordenagailuen lengoaia, sistema bitarrean oinarritua dago eta haren 

erabilera oso zaila da. Normalean, erabiltzaileak beste lengoaia mota bat erabiltzen du, eta, 
konpiladore edo interpretatzaile baten bidez, makina-lengoaia bihurtzen du. 

 
BEHE MAILAKO LENGOAIA 

 
Makina-lengoaiaren oso antzekoa da. Oso zaila da gizakiek ulertzea eta programa-

tzaileek zehaztasun ugarirekin programatu behar dute. Ezagunena mihiztadura-lengoaia da.  
 
GOI MAILAKO LENGOAIA 

 
Ingelesez idatzitako hitzak erabiltzen dituzte: If, Do, List, Print, Open… Lengoaia 

horretako instrukzio bat eta makina-lengoaiaren hainbat ordena baliokideak dira. Behin 
programa idatzita, makina-lengoaiara itzuli behar dugu; hori egiteko, interpretatzaileak edo 
konpiladoreak erabili behar ditugu.  

 
Goi-mailako lengoaiarik ezagunenak hauexek dira: Pascal, Basic, Fortran, C++  

 
 
4. APLIKAZIO PROGRAMAK 

 
4.1. TESTU PROZESADOREAK 

 
Idatziak egiteko erabiltzen dira: gutunak, txostenak, apunteak… Prozesadoreek behin 

testua idatzita, letra, paragrafo, eta orriak formateatzeko aukera ematen digute. Testu-
-prozesadoreek zenbait goi-mailako zerbitzu ere badute: zuzentzaile ortografikoa, sinonimoen 
hiztegia… Adibideak: Word, AmiPro, Wordperfect...  
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4.2. KALKULU ORRIAK 

 
Kalkulu-orriak lauki-sare batean dauden zenbakiekin kalkuluak egiteko erabiltzen dira. 

Txostenak eta grafikoak egiteko aukera ere ematen digute. Adibideak: Excel, Lotus 123, 
Quatro pro… 

 
 

4.3. DATU BASEAK KUDEATZEKO SISTEMAK 
 

Datu-baseak kudeatzeko sistemak datuak biltegiratu, prozesatu eta ordenatzeko 
erabiltzen dira. Datu-basea elkarrekin erlazionaturiko datu-bilduma da. Enpresa bateko datu-
-baseak eskabide, saltzaile, hornitzaile, eta langileen datuak gordetzen ditu. Adibideak: 
Access, FoxPro, Aproach, Dbase… 

 
 

4.4. AURKEZPEN GRAFIKOAK 
 

Software hau erabiliz, gailuak eta aurkezpen automatikoak egin ditzakegu. Diapositiba 
bakoitzean multimedia-efektuak sar daitezke. Adibideak: PowerPoint, Presentation… 

 
 

4.5. DISEINU GRAFIKOA 
 
Multzo honetan diseinu grafikoa eta marrazki teknikoa egiteko erabiltzen diren 

programak daude. Programa hauek erabiltzeko, oso potentzia handiko ordenagailuak behar 
dira. Adibideak: Autocad, Corel Draw…  

 
 
 

5. SHAREWAREA ETA FREEWAREA 
 

Sharewarea: Dohainik banatzen den softwarea da erabiltzaileak proba dezan. Programa 
probatuz gero, erabiltzaileak programa beretzat hartzea eta berehala erabiltzea erabakitzen 
badu, erosi egin behar du. Normalean, programa hauek enpresa txikiek, edo programatzaile 
bakar batek sortzen ditu, eta merkeak dira. Adibideak: WinZip, AcdSee, McAfee antivirus… 

 
Freewarea: Doako programak dira, programatzaileek banatzen dituzte, erabiltzaileek, 

kostu gabe, erabil ditzaten. Adibideak: Adobe Acrobat Reader, WinAmp, DirectX… 
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1. WINDOWS-EN EZAUGARRIAK 

 
Windows ingurune grafikoa duen PCrako sistema eragilea da; izan ere, Windows 

eta Windows-en mende egikaritzen diren aplikazioak grafikoen bidez komunikatzen dira 
erabiltzailearekin. Agindu bat emateko, bi modu daude: ikono baten gainean saguarekin klik 
egin edo menu bat zabaldu eta haren aukeraren bat hautatu. 

 
EZAUGARRIAK 

 
Windows-ek honako ezaugarri hauek ditu: 
 

Windows XPren 
ingurune grafikoa 

 
44

AURKIBIDEA 
 
1. Windows-en ezaugarriak 
2. Hasierako pantaila 
3. Leihoak 
4. Hasi menua 
5. Mahaigaineko ikono nagusiak 

5.1. Ordenagailua 
5.2. Nire dokumentuak 
5.3. Zakarrontzia 
5.4. Internet Explorer 
5.5. Sare-ingurunea 

6. Lasterbideak sortu 
7. Pantaila pertsonalizatu 

7.1. Gaia 
7.2. Mahaigaina 
7.3. Pantaila-babeslea 
7.4. Itxura 
7.5. Ezarpenak 

8. Windows XPtik irten 
8.1. Saioa amaitu 
8.2. Ordenagailua itzali 
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 Sistema eragile multiataza da; hau da, aldi berean, dokumentu bat idazten eta 
Interneten sartuta egon gaitezke, adibidez. 

 Plug&Play teknologia erabiltzen du. Gailu berri bat (inprimagailua, eskanerra…) 
konektatzean, Windows-ek hauteman egiten du, eta zuzen funtzionatzeko 
konfiguratzen du. 

 Aplikazio ugari ditu ohiko atazak egiteko, batez ere multimedia eta komunikazio-
-arloetan. 

 Erabiltzaile askok ordenagailu bakar bat erabiltzen badute, bakoitzak bere 
gustura konfigura dezake (mahaigainaren itxura, posta elektronikoa…). 

 Sare bat instala dezakegu softwarea (programak eta datuak) eta hardwarea 
(inprimagailuak, disko gogorrak…) partekatzeko. 

 
 
2. HASIERAKO PANTAILA 

 
Windows XPko hasierako pantailak bi gune ditu: Mahaigaina eta Ataza-barra.  
 
Mahaigaina erabiltzailearen lan-eremua da. Bertan ikonoak, leihoak, exekutatzen ari 

diren programak eta elkarrizketa-koadroak daude. 
 
Ataza-barran lau gune bereiz daitezke: Hasi botoia, abiarazte bizkorraren tresna-barra, 

exekutatzen ari diren programak eta jakinarazpen-gunea. 
 Hasi botoia: Hasi botoian sakatuz gero, programak exekutatu, dokumentuak ireki, 

Windows konfiguratu eta  laguntza eska dezakegu. 
 Abiarazte bizkorraren tresna-barra: Barra honetan lasterbideak jar ditzakegu 

programak bizkorrago abiarazteko. 
 Exekutatzen ari diren programak: Irekita ditugun programetan batetik bestera 

pasatzeko aukera ematen digu. 
 Jakinarazpen-gunea: Hemen, ordua eta programa egoiliarrak daude, besteak beste. 

 

 
 
 

Hasi botoia Abiarazte bizkorraren 
tresna-barra

Ikonoak eta lasterbideak 

Ataza-barra 

Exekutatzen ari diren 
aplikazioak

Jakinarazpen-gunea 

Mahaigaina 
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3. LEIHOAK 

 
Windows erabiltzailearen eta ordenagailuaren arteko komunikazioaren arduradunak 

dira. Komunikazio hori mota askotako leihoen bidez egiten du. Hainbat leiho mota daude: 
karpeta-leihoa, programa-leihoa… Dena den, leiho guztiek antzeko egitura daukate. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Titulu-barra: Leihoaren goiko aldean dago eta lan egiten ari garen programaren edo 
dokumentuaren izena erakusten du. Titulu-barraren gainean saguarekin klik egiten badugu 
eta arrastatzen badugu, leihoa mugituko dugu. 

 Ikono bihurtzeko botoia: Botoi honen gainean klik egiten badugu, leihoa ikono 
bihurtzen da. 

 Maximizatzeko botoia: Botoi hau sakatuz gero, leihoak pantaila osoa betetzen du. 
 Ixteko botoia: Leihoa ixteko erabiltzen dugu. 
 Menu-barra: Erabiltzen ari garen programaren menu nagusia da. Menu-barrarekin 

programaren funtzionamendu osoa kontrola dezakegu. 
 Kontrol-menua: Honek maximizatzeko, ikono bihurtzeko, ixteko, mugitzeko eta tamaina 

aldatzeko aukera ematen digu. 
 Tresna-barra: Ohiko menu-aginduetara lasterbideak eskaintzen dizkigu. 
 Korritze-barrak: Leihoaren edukia leihoaren eremua baino handiagoa baldin bada, barra 

hauek edukia mugitzen dute, erabiltzaileek ikusi ahal izateko. 
 Lan-area: Erabiltzaileak lan egiteko erabiltzen duen esparrua da. Horretan, emaitzak 

erakusten dira, informazioa eskaintzen da, dokumentuak sortzen dira eta abar. 
 

LEIHOA MUGITU 
 

Leihoa tokiz mugitzeko, saguaren erakuslea titulu-barran kokatu behar dugu, eta saguaren 
ezkerreko botoia sakatuta, leihoaren kokaleku berriraino arrastatu. 

Ixteko botoia 

Menu-barra 

Tresna-barra 

Korritze-barrak Lan-area 

Maximizatzeko 
botoia Ikonotzeko botoia Titulu-barra 

Kontrol-menua 
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LEIHOAREN TAMAINA ALDATU:  
 

Leihoaren tamaina aldatzeko, pauso hauek jarraitu beharko ditugu: 
 

1. Sagua leihoaren edozein ertzen gainean kokatu. Saguaren erakusleak honako itxura hau 
hartuko du: ↕ 

2. Saguaren ezkerreko botoian klik egin eta ertza nahi dugun norabidean arrastatu, leihoak 
nahi dugun tamaina hartu arte. 

 
4. HASI MENUA 

 
Windows-ek duen menu nagusia da. Menu honen bidez Programa guztiak abiarazi eta 

ingurune osoa konfigura dezakegu. Hasi menuan honako arlo hauek daude: 
 

 
 
 

 Programak: Arlo honek ordenagailuan dauden programa guztietara sarbidea ematen 
digu. Programa bat lasterrago abiarazteko, lasterbideak sartuko ditugu mahaigainean. 

 Gehien erabiltzen diren programak: Gune honetan, gehien erabiltzen ditugun progra-
metara lasterbideak jar ditzakegu, sarbide bizkorragoa izateko. 

 Dokumentu-aukerak: Eremu honetan, bai ordenagailuan, bai sarean dauzkagun edozein 
motatako dokumentu guztietara sarbide lasterra ematen zaigu. 

 Ezarpen-aukerak: Arlo honetan, sistemaren funtzionamendu-parametroak, inprimagailuak 
eta sarea konfiguratzeko aukerak dauzkagu. 

Dokumentu-aukerak

Ezarpen-aukerak

Bestelako aukerak

Itzaltzeko aukerak

Programak 

Gehien erabiltzen 
diren programak 
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 Bestelako aukerak: Hiru aukera ditugu: 
- Laguntza eta lineako laguntza: Windows XPk laguntza-programa exekutatzen du 

eta inguruneaz eta erabileraz laguntza eskaintzen digu. Hemen eskaintzen zaigun 
laguntza nahikoa ez bada, Interneten bilatzeko aukera ematen digu. Beste alde batetik, 
aukera honetan, Windows egunera dezakegu, Interneten dagoen Windows Upgrade 
web orria erabiliz. 

- Bilatu: Dokumentuak, erabiltzaileak edo ordenagailuak bilatzeko aukerak ditu. 
- Exekutatu: Programak abiarazteko erabiltzen da, bidenabar, horien kokapena ere 

azaldu. Ez badakigu programaren kokapena, Arakatu aukera erabil dezakegu. 
 Itzaltzeko aukerak: Bi multzo ditugu:  
- Ordenagailua itzali: Aukera honen bidez, ordenagailua itzal edo berrabiaraz 

dezakegu. 
- Saioa amaitu: Saioa amaitzeko edo erabiltzailez aldatzeko erabiltzen da. 

 
 

5. MAHAIGAINEKO IKONO NAGUSIAK 
 

 
 

5.1. ORDENAGAILUA 
 

 
 

Ikono hori irekitzen badugu, bi gauza egin ditzakegu: 
 

- Ordenagailuan, ordenagailuko informazio-euskarrian edo sarean daukagun informa-
zioan sar gaitezke. Ordenagailuko disko eta karpetak aztertzeko, Ordenagailu leihoa 
irekiko dugu, dagokion ikonoan klik eginez. Behin ordenagailua irekita, modu berean, 
karpetak nahiz unitateak irekiko ditugu. Irekitako karpetetan dagoen informazioa erabil 
dezakegu: ikusi, ezabatu, edukia aldatu, izena aldatu, kopiatu, mugitu… Erabilera 
hori Windows-en esploradorea ikustean ikusiko dugu. 

 

Ordenagailuko informazio-
-euskarriak, erabiltzaile 
guztien dokumentuak eta 
zenbait sarrera-unitatetara 
sarbidea (eskanerra). 

Sistemaren 
ezarpen-aukerak 
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- Ordenagailua konfigura dezakegu, hala nola kontrol-panela, programak instalatu edo 
desinstalatu... Aukera horiek aurrerago ikusiko ditugu. 

 
 

5.2. NIRE DOKUMENTUAK 
 
Karpeta honetan erabiltzailearen edozein motatako informazio guztia gordetzen da: 

irudiak, testuak, grafikoak, musika… Informazio horretara iristeko, mahaigainean dagoen 
Ordenagailu ikonoan klik bikoitza egin behar dugu. 

 
 

5.3. ZAKARRONTZIA 
 
Ezabatzen diren fitxategi, karpeta, lasterbide eta abar zakarrontzian gordetzen dira. 

Zakarrontzian dauden elementuak ez daude berez ezabatuak; izan ere, horiek edozein unetan 
berreskura ditzakegu. Zakarrontzia hustuz gero, elementuak behin betiko ezabatuko dira. 

 

 
 

Klik 
egin 

Karpetak Fitxategiak 

Menu hau fitxategiaren 
gainean saguaren 
eskuineko botoian klik 
egiten dugunean 
ateratzen da. 
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• Zakarrontzian dauden elementu bat edo gehiago leheneratu nahi badugu: 
Zakarrontzian dauden elementu guztiak lehenera daitezke. Elementu bat, edo batzuk, 
berreskuratzeko, saguarekin markatuko ditugu eta eskuineko botoiarekin testuinguru-
-menua aterako dugu. Menu horretako Leheneratu aukera sakatzean, fitxategia 
berreskuratuko dugu. 

• Zakarrontzian dauden elementu guztiak behin betiko ezabatu nahi baditugu: 
Zakarrontzian dauden fitxategi, karpeta eta ikono guztiak ezabatu nahi badira, Fitxategia 
/ Hustu Zakarrontzia exekutatu. 

• Zakarrontzian dauden elementu bat edo gehiago behin betiko ezabatu nahi badugu: 
Lehen ezabatutako elementu bat, edo batzuk, behin betiko ezabatu nahi izanez gero, 
elementua aukeratu eta testuinguru-menuko Ezabatu aukera hautatuko dugu. 

 
 

5.4. INTERNET EXPLORER 
 
Internet Explorer ikonoan klik bikoitza egiten badugu, Internetera sartuko gara. Internet 

Explorer erabiliko dugu World Wide Web-ean nabigatzeko eta FTP zerbitzariak arakatzeko. 
 
 

5.5. SARE INGURUNEA 
 
Gaur egun, ohikoa da hainbat ordenagailu elkarlotuta izatea ordenagailu-sare bat osatuz. 

Horrela, informazioa eta hardware-baliabideak parteka ditzakegu. Sare-ingurunea ikonoan 
sakatzen badugu, sarea osatzen duten ordenagailu guztiak ikusiko ditugu eta partekatzeko 
diren baliabideak erabil ditzakegu. 

 
 

6. LASTERBIDEAK SORTU 
 

Lasterbideak objektu bati erreferentzia egiten dioten ikonoak dira eta sarbidea bizkorragoa 
izateko erabiltzen dira. Lasterbideetako ikonoen beheko ezkerraldean gezi bat daukagu: 

 

 
 
Lasterbidea ezabatuz gero, ez dugu programa ezabatzen, sarbidea baizik.  
 
Lasterbideak sortzeko jarraitu beharreko urratsak: 

 
1. Mahaigainean, hutsik dagoen edozein gunetan, saguaren eskuineko botoian klik 

egin, testuinguru-menua ateratzeko. 
2. Testuinguru-menuan Berria aukera hautatu. 
3. Irekitzen den azpimenuan Lasterbidea agindua exekutatzean, honako pantaila hau 

zabalduko zaigu:  
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4. Arakatu botoia sakatuko dugu, lasterbidea sortu nahi diogun programaren atzipen-

-bidea zehazteko. 
 

 
 

5. Fitxategia aukeratu, haren gainean klik eginez.  
6. Azkeneko urratsa lasterbideari izena jartzea da. 
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7. PANTAILA PERTSONALIZATU 

 
Atal honetan pantaila-propietateak izeneko elkarrizketa-koadroa aztertuko dugu. 

Horren bidez, monitorearen funtzionamendua alda dezakegu. Elkarrizketa-koadro hori 
ateratzeko, klik egin behar dugu saguaren eskuin-botoiarekin Windows-en mahaigainean, eta 
Propietateak aukeraren gainean sakatu. Bost fitxa daude pantaila konfiguratzeko: 

- Gaia 
- Mahaigaina 
- Pantaila-babeslea 
- Itxura 
- Ezarpenak 

 
 

7.1. GAIA 
 

 
 
Pantailaren gaia hondoa eta soinuak, ikonoak, eta beste 

elementu batzuk dira eta mahaigaina pertsonalizatzeko 
erabiltzen da. 

 
Gai batzuk lehenetsita dauzkagu, baina gehiago bila 

ditzakegu Interneten. 
 
Leihoaren beheko aldean gaiaren aurrebista daukagu. 
 
 
 
 
 

 
 

7.2. MAHAIGAINA 
 

 
Mahaigaina fitxan, mahagaineko hondoa defini deza-

kegu, besteak beste. Fitxa honen aukerarik erabilgarrienak 
hauexek dira: 

 
Hondoa: Lehenetsitako eta lehen erabilitako hondoak 
aukeratzeko erabiltzen da. 
Arakatu: Botoi honen bidez, ordenagailuan daukagun 
edozein argazki edo irudi hondotzat aukera dezakegu. 
Kokapena: Hondoaren irudiaren kokapena ezartzeko da. 
Kolorea: Mahaiganeko hondoaren kolorea zehazteko era-
biltzen dugu. 
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7.3. PANTAILA BABESLEA 

 
Pantaila-babesleak irudiak mugimenduan erakusten ditu 

pantailan, ordenagailua denbora luzean ez-aktibo dagoenean. 
Horrek pantaila hondatzea saihesten du. Fitxa honen 
aukerarik erabilgarrienak hauexek dira: 
 
Pantaila-babeslea: Ordenagailuan dauzkagun pantaila-
-babesleak aukeratzeko. 
Ezarpenak: Pantaila-babeslea konfiguratzeko aukerak. 
Aurrebista: Botoi hau sakatuz gero, pantaila-babeslea 
aktibatu aurretik pantailaratzen da. 
Itxaron: Aukera honetan, zehaztutako minutuak pasa eta 
gero, pantaila-babeslea aktibatu egingo da. 
Energia: Energia aurrezteko aukerak. 

 
7.4. ITXURA 

 
 
 
 
Fitxa honen helburua mahaigainaren itxura definitzea 

da. Besteak beste, leiho eta botoien itxura, koloreen 
konbinazioak eta letraren tamaina definitu ahal izango 
dugu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.5. EZARPENAK 

 
 
 
Elkarrizketa-koadro honetan pantaila konfigura dezakegu. 
 
Behin pantailaren kontrolatzailea instalatuta, pantaila-

-bereizmena eta kolorearen kalitatea definitu beharko 
dugu. 

 
Fitxa honetako aukera aurreratuak botoia sakatuz, 

pantailaren kontrolatzailea alda dezakegu. 
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8. WINDOWS XP-TIK IRTEN  

 
Windows-etik ateratzeko Hasi botoia klikatu behar dugu. Hasi menuan bi aukera daude: 
 
 

 
 

 
8.1. SAIOA AMAITU 

 
Ordenagailu bakar bat erabiltzaile bat baino gehiagok erabiltzen badute, bakoitzak saio 

bat irekiko du. Saioa amaitu aukeratzen badugu, bi ekintza ezberdin egin ditzakegu: 
 
 Erabiltzailea aldatu: Aukera honen bidez, ez da erabiltzen ari den saioa ixten; 

aldiz, beste erabiltzaile baten saioa ireki daiteke. Era berean, saio bat baino gehiago 
irekita baditugu, aukera honen bidez saioz alda gaitezke. 

 Saioa amaitu: Erabiltzailearen saioa ixten du. 
 
 

 
 

 
 
8.2. ORDENAGAILUA ITZALI 

 
Ordenagailua itzaltzeko hiru aukera ditugu: 
 Eseki: Aukera hau hautatzean, kontsumo gutxiko egoera batean jartzen da 

ordenagailua. Pantaila eta disko gogorrak itzaltzen dira. Berriro erabili nahi 
dugunean, ordenagailuak eseki egoera utzi eta aurreko egoerara itzuliko da; 
mahaigaina, berriz, zegoen bezala agertzen da. Sistema hori batez ere, eskuko 
ordenagailuetan da erabilgarria, bateriarik ez kontsumitzeko. 

 Itzali: Exekutatzen ari diren ataza guztiak eta barneko prozesuak amaitu egiten ditu. 
 Berrabiarazi: Itzali aukera bezala, exekutatzen ari diren ataza guztiak eta barneko 

prozesuak amaitzen ditu. Bukatzean, ordenagailua berrabiarazi, Windows kargatu 
eta saio berri bat irekitzen du.  
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1. WORDPAD 
 
WordPad Windows-ek eskaintzen duen akzesoriorik garrantzitsuenetariko bat da. 

Programa honek gutunak eta dokumentuak prozesatzeko funtzioak eskaintzen dizkigu: testu 
bat idatzi, formatua eman, inprimatu, gorde…  

 
WordPad testu-prozesadorean sartzeko, Hasi botoian klik egin behar dugu, eta gero 

Programa guztiak / Akzesorioak / WordPad aukeratu behar dugu. 
 
 

 
 
Dokumentua idazteko, testua tekleatuko dugu. Lerroaren amaieran programa berak 

egingo du lerroaren aldaketa —idazleak ezer egin gabe—. Idazleak <Enter> tekla paragrafoz 
aldatzean baino ez du sakatu beharko. 

 
Testu-prozesadoreak dokumentua formateatzeko, aurrez testua markatu behar dugu. 

Hori egiteko honako prozesu hau egin behar dugu: 

Windows XPren 
akzesorioak 

 
55

AURKIBIDEA 
 
1. WordPad 

1.1. Dokumentuarekiko eragiketak 
1.2. Testu-formatua 
1.3. Paragrafo-formatua 
1.4. Tabulazioak 
1.5. Edizio-aukerak 
1.6. Orria formateatu 

2. Paint 
3. Kalkulagailua 
4. Ohar-bloka 
5. MS-DOS gonbita 
6. Ariketak 
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1. Markatu nahi dugun testuaren hasieran edo amaieran, klik egingo dugu saguarekin. 
2. Hatza altxatu gabe arrastatu, aukeratu nahi den blokearen amaieraraino. 

 
 

1.1.  DOKUMENTUAREKIKO ERAGIKETAK 
 

 DOKUMENTU BAT SORTU 
WordPad programan sartzean, orri berri bat irekitzen zaigu. Dokumentu horretan testua 
idatzi eta formateatu egingo dugu. WordPad irekita dagoela, orri berri bat sortu nahi 
badugu, Fitxategia / Berria hautatu beharko dugu. 

 
 DOKUMENTU BAT IREKI 

Sortutako dokumentu bat ireki nahi badugu, menu-barrako Fitxategia / Ireki hautatu 
behar dugu. 
 

 
 
Leiho honetan, ireki nahi den dokumentuaren izena eta kokapena zehaztu behar dugu.  

 
 DOKUMENTU BAT GORDE 

Idatzi dugun dokumentua fitxategi batean gorde nahi badugu, bi aukera ditugu: 
- Fitxategia lehenago gorde badugu, menu-barrako Fitxategia / Gorde hautatuko dugu. 

Kasu horretan lehen zegoen karpeta berean eta izen berarekin gordeko du. 
- Idatzitako dokumentuak izenik ez badu, menu-barrako Fitxategia / Gorde honela hau-

tatuko dugu. Kasu horretan, fitxategiaren izena eta kokalekua adierazi beharko ditugu. 
-  

 
 
 

 DOKUMENTU BAT INPRIMATU 
Dokumentu bat inprimatu baino lehen, dokumentuaren inprimatzeko aurrebista 
pantailaratuko dugu, menuko Fitxategia / Aurrebista aukerarekin. Dokumentua gure 
gustura dagoela ikusita, inprimatu egingo dugu; bestela, beharrezko moldaketak 
egingo ditugu. 

Fitxategiaren 
kokapena 

Fitxategiaren 
izena 

Fitxategi mota 

Fitxategiaren 
kokapena 

Fitxategiaren 
izena 

Fitxategi mota 
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Dokumentua inprimatzeko, menuko Fitxategia / Inprimatu aukera hautatuko dugu, eta 
honako elkarrizketa-koadro hau agertuko zaigu: 
 

 
 
 

1.2.  TESTU FORMATUA 
 
Testuaren formatua aldatzeko egin behar dugun lehenengo gauza testua markatzea da. 

Testua markatuta daukagula, menu-barrako Formatua / Letra-tipoa hautatu, eta honako 
aukera hauek agertuko zaizkigu: 

• Letra-tipoa: Markatutako testuaren letra mota aldatzen du. 
• Estiloa: Hautatutako testua letra lodiz edo etzanez jartzen du. 
• Tamaina: Aukeratutako letra-tamaina aldatzen du. 
• Efektuak: Testua azpimarratzeko edo marratzeko aukera ematen digu. 
• Kolorea: Testuaren kolorea aldatzeko erabil dezakegu. 
• Alfabetoa: Erabiltzen den alfabetoa (mendebaldekoa, zirilikoa…) aldatzeko aukera 

ematen digu. 
 

 
 
Aukera hauek Formatua tresna-barra erabiliz alda ditzakegu: 
 

 
 

Letra-tipoa Letra-tamaina Letra lodia Letra etzana Azpimarratua 

Letra-kolorea 

Alfabetoa 

Gure ordenagailuan instalatuta 
daukagun inprimagailu bat 
aukeratzeko

Beste inprimagailu bat 
bilatzeko aukera 

Kopia kopurua adierazi 
beharko dugu Inprimatzeko orriak 

zehazteko aukerak 
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1.3. PARAGRAFO FORMATUA 
 
Paragrafo-formatua aukerak testuaren lerrokapena eta koskak ezartzeko aukera 

ematen digu. Paragrafo bati formatua emateko, paragrafoko edozein lekutan kokatuz, 
Formatua / Paragrafoa aukeratu beharko dugu. Paragrafoa elkarrizketa-koadroan dauden 
aukerak hauexek dira: 
 

 
 

• Koska: Paragrafoan koska ezartzea ertzetik hutsune bat egiteari deitzen diogu. 
- Ezkerrean: Testua ezkerreko aldetik koskatu nahi dugun 

zentimetroak zehazteko. 
- Eskuinean: Testua eskuineko aldetik koskatu nahi dugun 

zentimetroak zehazteko. 
- Lehenengo lerroan: Lehenengo lerroan koska ezartzeko, 

neurria zehazteko erabiltzen da. 
• Lerrokapena: Testua ezkerrean, eskuinean edo erdian lerrokatzen du. 
 
Aukera hauek Formatua tresna-barra erabiliz, alda ditzakegu: 
 

 
 
 
 
 

1.4. TABULAZIOAK 
 
Tabulazioak testuan zutabeak ezartzeko erabiltzen diren markak dira. <Tab> tekla 

sakatuz gero, kurtsorea tabulazioraino joaten da. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eskuinaldean lerrokatu 

Erdian 

Ezkerraldean lerrokatu 

Tabulazioak 

[Tab] [Tab] [Tab] 
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Tabulazioak zehazteko, menu-barrako Formatua / Tabulazioak agindua hautatu 

behar dugu.  
 

 
 

- Tabulazio baten kokapena (zentimetrotan) zehaztean, Ezarri botoia sakatu 
behar dugu. 

- Tabulazio guztiak bere lekuan jarri ondoren, dokumentura itzultzeko, Ados 
botoia sakatuko dugu. 

- Zehaztutako tabulazio guztiak desagerrarazteko, Garbitu dena botoia 
sakatuko dugu. 

- Zehaztutako tabulazio bat ezabatzeko, tabulazioa markatuko dugu eta Ezabatu 
aginduaren gainean klik egingo dugu. 

 
Erregelaren gainean saguaren ezkerreko botoiarekin ere jar ditzakegu tabulazioak. 
 
 

1.5.  EDIZIO AUKERAK 
 

• Testua mugitu 
1. Aukeratu mugitu nahi duzun testua. 
2. Menu-barrako Edizioa / Ebaki agindua hautatu. Agindu hori aukeratzean, marka-

tutako testua desagertu egingo da, eta Word-ek arbelean kokatuko du. 
3. Testua agertzea nahi dugun lekura kurtsorea eraman eta Edizioa / Itsatsi agin-

dua sakatu. 
 

• Testua kopiatu 
1. Aukeratu kopiatu nahi duzun testua 
2. Menu-barrako Edizioa / Kopiatu agindua sakatu. Agindu hori aukeratzean, Word-ek 

arbelean kokatuko du. 
3. Hori egin ondoren, eraman kurtsorea testua agertzea nahi dugun lekura eta Edizioa / 

Itsatsi agindua sakatu. 
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1.6. – ORRIA FORMATEATU 

 
Orriaren ezaugarriak zehaztatzeko, Fitxategia / Prestatu orrialdea aukeratu behar 

dugu. Aukera horren bidez, orriaren tamaina, marjinak eta orriaren orientazioa zehatz 
ditzakegu: 

 

 
 
 
 
 
 

2. PAINT 
 
Windows XPk marrazkiak egiteko, Paint programa eskaintzen digu. Paint programak 

honako tresna hauek ditu: marra, laukia, elipsea, poligonoa, okerrak ezabatzeko borragoma, 
nahi dugun kolorez betetzeko tresna eta abar. 

 
Paint programan sartzeko, Hasi botoian klik egin behar dugu, eta gero Programa 

guztiak / Akzesorioak / Paint aukeratu. 
 
 

 
 

 
 

Paint programaren leihoak honako itxura hau dauka: 

Orriaren tamaina. 

Nondik kargatzen den 
papera inprimagailuan 
zehaztu. 

Orriaren orientazioa. Orriaren marjinak. 

Erabili nahi dugun 
inprimagailua zehaztu.
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2.1. KOLORE KOADROA 
 

Pantailaren beheko aldean kolore-paleta daukagu; horrek 28 kolore erabiltzeko aukera 
ematen digu. Paletaren bitartez, lehenengo planoaren eta atzekoaren kolorea zehaztuko dugu. 
Barran Hautatutako koloreak izeneko koadroaren erdian agertzen den laukiak lehenengo 
planoaren kolorea adierazten du, eta atzealdean dagoen laukiak hondoaren kolorea. 
 

 
 

 
 
- Lehenengo planoaren kolorea aldatzeko, paletan kokatu behar dugu, eta aukeratutako 

kolorearen gainean jarriz, saguaren ezkerreko tekla sakatu beharko dugu. 
- Atzealdearen kolorea aldatzeko, paletan kokatuko gara eta saguaren eskuineko teklaz 

kolorea zehaztuko dugu. 
 
2.2. TRESNA KOADROA 
 

Tresna-koadroaren bidez diseinu eta forma ugari sor ditzakegu, hala nola marrak, 
zirkuluak, kurbak eta abar. Pintzel edo aerografoaren bidez ere forma ugari sor dezakegu eskuz. 

 
Tresna horiek banan-banan ikusiko ditugu: 
 

 Marra 

Marra zuzenak sortzeko erabiltzen dugu. Lerro bat marrazteko honako urrats hauek 
jarraitu behar ditugu: 
1. Marra-tresnan marraren lodiera eta kolorea aukeratu behar ditugu. 
2. Saguaren ezkerreko botoiarekin marraren hasiera markatuko dugu, eta, botoia askatu 

gabe, lerroa marraztuko dugu. 
 

Hautatutako koloreak 

Atzealdea 
Lehenengo planoa 

Irudi-eremua 

Menu-barra 
Titulu-barra 

Kolore-koadroa 

Tresna-koadroa 
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Marra horizontal, bertikal edo 45 graduko diagonal perfektuak egiteko, <Shift> tekla 
sakatuko dugu, saguaren erakuslea arrastatzen dugun bitartean. 
 

 
 

 Errektangelua, elipsea 
Errektangelu edo elipse bat marrazteko urrats hauek jarraituko ditugu: 
1. Egin klik tresna-koadroko Errektangelua edo Elipsea botoian —ertz zuzeneko edo 

ertz biribilduko forma duten laukiak daude—. 
2. Aukeratu lehenengo planoaren kolorea —ingerada— lehen azaldu den bezala. 
3. Atzealdearen kolorea eta tresna-koadroren behean dauden betetze-estilo bat aukeratu. 
4. Karratua, elipsea edo zirkulua marrazteko, saguaren erakuslea diagonalean nahi dugun 

norabidean arrastatu behar dugu. 

Karratu edo zirkulu perfektuak marrazteko, <Shift> sakatuta mantendu, saguaren 
erakuslea arrastatzen dugun bitartean. 

 

 
 Kurba 

Kurba bat egiteko honako urrats hauek bete behar ditugu: 
1. Egin klik tresna-koadroko kurba botoian. 
2. Lodiera eta kolorea aukeratu. 
3. Marra zuzen bat egin, saguaren erakuslea arrastatuz. 
4. Egin klik kurbaren arkua nahi den tokian, eta ondoren arrastatu saguaren erakuslea 

doitzeko. 

 
 

 Brotxa 
Brotxa tresnak lehenengo planoko koloreez margotzen du. Tresna horren bidez, irudia 
eskuz margo dezakegu. 

 
 
Marra-lodiera eta brotxaren forma lerro-neurria koadroan aukera dezakegu. 

 
 Arkatza 

Brotxaren antzekoa da, eskuz margotzeko erabiltzen dugu, baina, betiere, marra finak 
egiteko erabiltzen dugu. 

 

Errektangelua, Karratua Elipsea, Zirkulua Errektangelu biribildua 

 
Lerro-neurria koadroa 

Betetze-estiloaren koadroa 
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 Poligonoa 
Poligonoak marrazteko urrats hauek jarraituko ditugu: 
1. Egin klik tresna-koadroko poligonoan. 
2. Hautatu atzealdearen kolorea, saguaren ezkerreko botoiarekin. 
3. Aukeratu betegarriaren kolorea, saguaren eskuineko botoiarekin. 
4. Zehaztu betetze-estiloa, tresna-koadroaren beheko aldean dagoen betetze-estiloaren 

koadroan. 
 
 
 
5. Poligonoa marrazteko, arrastatu saguaren erakuslea eta angelu bakoitzean klik egin. 

 
 
 Aerografoa 

Brotxa eta arkatzaren antzeko tresna da, baina spray moduan margotzen du. 

 
 

 Bete kolorez 
Tresna honek eremu itxiak zehaztu dugun kolorez margotzen ditu. 

 
 

 Hartu kolorea 
Hartu kolorea tresnaren bidez, marrazkian dagoen edozein kolore har dezakegu beste 
erreminta batekin erabiltzeko. Kolore bat hartzeko, Hartu kolorea tresna hautatu behar 
dugu, eta, ondoren, hartu nahi dugun kolorearen gainen klik egingo dugu saguarekin. 

 
 

 Ezabagailua 
Marrazkian zerbait ezabatzeko, honako pauso hauek jarraituko ditugu: 
1. Egin klik ezabagailu tresnaren gainean. 
2. Ezabagailuaren kolorea —atzealdea— hautatu.  
3. Ezabagailuaren tamaina aukeratu, tresna-koadroaren azpian dagoen laukian. 
4. Saguaren ezkerreko botoia sakatuta, ezabatu nahi den marrazkian zehar arrastatu. Eza-

batzean, lehendik dagoen kolorea kenduko da eta atzealdeko koloreaz margotuko da. 
 
 Testua 

Testua tresna marrazkian testua idazteko erabiltzen dugu. 
Marrazkian zerbait ezabatzeko, honako urrats hauek jarraituko ditugu: 
1. Egin ezazu klik testua tresnaren gainean. 
2. Behin tresna hau aukeratuta, idazteko eremua zehaztu behar dugu, saguaren 

erakuslea arrastatuz. 

Betetze-estiloaren koadroa 
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3. Letra-tipoa, Tamaina eta Estiloa hautatu letra-barran. 
 

 
 

4. Egin klik testu-markoaren barruan, eta idatz ezazu testua. 
 

 
2.3. IRUDIA KOPIATU, MUGITU ETA EZABATU 
 

Marrazkian dagoen irudi bat kopia, mugi edo ezaba dezakegu.  
 
Jarraitu beharreko pausoak: 

1. Kopiatzeko, mugitzeko edo ezabatzeko irudia aukeratu. Horretarako, bi tresna 
ditugu: gainazal errektangeluarra eta gainazal irregularra. 

 
2. Irudia kopiatzeko, Edizioa / Kopiatu hautatu ondoren, Edizioa / Itsatsi sakatuko 

dugu. Kopiatutako irudia leihoaren goiko aldean agertzen da, eta hura saguarekin 
arrastatuko dugu, nahi dugun lekuan kokatzeko. 

 
3. Irudia mugitzeko, Edizioa / Ebaki aukeratu ondoren, Edizioa / Itsatsi sakatuko 

dugu. Kopiatutako irudia leihoaren goiko aldean agertuko da, eta nahi dugun lekura 
eramango dugu, sagua arrastatuz. 

 
4. Irudia ezabatzeko, irudia hautatuta, Edizioa / Aukeraketa ezabatu edo <Supr> 

tekla sakatu. 
 
 
2.4. IRUDIA BIRATU EDO IRAULI 
 

Tresna hauek irudia biratzea ahalbidetzen digu. Irudia aukeratu ondoren, Irudia / 
Biratu edo Irauli hautatu. Agertzen zaigun elkarrizketa-koadroan, biratzeko era edo 
iraultzeko angelua zehaztuko dugu. 
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2.5. KOLOREAK ALDERANTZIKATU 
 
Irudia menuko Koloreak alderantzikatu aukerak hautatutako eremuko kolore 

guztiak aldatuko ditu, kolore osagarriak jarriz.  
 
 

2.6. IRUDI BATEN TAMAINA ALDATU 
 

 
 

Irudi baten tamaina aldatu nahi badugu, irudia 
markatuko dugu, eta, gero, Irudia / Hedatu edo uzkurtu 
hautatuko dugu. Agertzen zaigun elkarrizketa-koadroan 
nahi dugun aukera hautatu beharko dugu. 
 
 
 
 

 
 
2.7. MARRAZKIA INPRIMATU 

 
 
 
Egin dugun marrazkia inprimatu nahi badugu, 

Fitxategia / Inprimatu hautatu beharko dugu. 
Agertzen zaigun elkarrizketa-koadroan zehaztuko 
ditugu inprimatu nahi ditugun orriak eta kopia 
kopurua. 
 
 
 
 
 

 
 
2.8. FITXATEGI BAT IREKI 
 

 
Fitxategi bar irekitzeko, honako urrats hauek jarraitu 
behar ditugu: 
 

1. Fitxategia / Ireki hautatu. 
2. Bilatu koadroan, fitxategia dagoen karpeta 

hautatu beharko dugu eta karpeta horretan 
irekitzeko den fitxategia. 

3. Ireki botoiaren gainean klik egin, fitxategia 
irekitzeko. 
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2.9. BESTE MARRAZKI BAT SORTU 
 
Beste marrazki bat sortzeko, Fitxategia / Berria aukeran klik egingo dugu. Ireki baino lehen, 
beste dokumentu bat irekita izanez gero, gordetzeko aukera emango digu. 
 
2.10. FITXATEGI BAT GORDE 
 
 Fitxategia lehenago gorde badugu 

Gorde nahi dugun fitxategiak aurretik gorde badugu, menuko Fitxategia / Gorde 
aukeratuko dugu. Fitxategia lehen zegoen lekuan eta lehen zeukan izenarekin gordeko da. 
 
 Fitxategia ez badago aurretik gordeta 

 
 
Honako urrats hauek jarraitu beharko ditugu: 

1. Fitxategia / Gorde honela aukeran klik egin. 
2. Gorde hemen koadroan, fitxategia gorde 

nahi dugun karpetaren kokapena zehaztuko 
dugu. 

3. Fitxategiaren Izena koadroan, fitxategiak 
izango duen izena adieraziko dugu. 

4. Gorde botoian klik egin. 
 

 
 
3. KALKULAGAILUA 
 

Kalkulu matematikoak egiteko kalkulagailua erabil dezakegu. Bi motako kalkulagailuak 
daude: kalkulagailu estandarra —kalkulu sinpleak egiteko— eta kalkulagailu zientifikoa      
—kalkulu estatistiko eta zientifikoak egiteko—. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulagailu programan sartzeko, Hasi / Programak guztiak / Akzesorioak / 
Kalkulagailua aukeratuko dugu. 

 

 

Kalkulagailu estandarra Kalkulagailu zientifikoa 
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4. OHAR BLOKA 
 

 
Ohar-bloka formatu gabeko testu-fitxategiak 

sortzeko erabiltzen da. Fitxategiek 64 KB baino 
txikiagoak izan behar dute. 

 
Normalean, programak idazteko erabiltzen da. 
 
 
 
 

 
Ohar-bloka programan sartzeko, Hasi / Programa guztiak / Akzesorioak / Ohar-

bloka aukeratuko dugu. 
 

 
 
 
5. MS-DOS GONBITA 
 

 
 
 
MS-DOS gonbitaren bidez, MS-DOS 

komandoak edo sistema horretan oinarritutako 
programak exekuta ditzakegu. Pantaila horretatik 
ateratzeko Itxi botoian klik egin. 
 
 
 

 
 

MS-DOS gonbitan sartzeko, Hasi / Programak guztiak / Akzesorioak / MS-DOS 
gonbita aukeratuko dugu. 
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6. ARIKETAK 
 
1. ARIKETA 
 

Idatz ezazu honako testua WordPad izeneko testu-prozesadorea erabiliz, eta 
paragrafo zein karaktereen formatua kontuan hartuz (Testua Comic Sans11 letra motaz 
idatzita dago): 
 

Arana Lopez, Miren 
Lorea kalea, 12. zenb. 

 
 

Oraingo honetan Administrazioa eta Finantzak ikasten aritzeak 
IZUGARRIZKO SARIAK irabazteko aukera emango dizu. 

Jakin ezazu nola lortu. 
 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
 TXT enpresak 5.000 sari zoragarri prestatu ditu udarako: BENETAKO SARIAK. 
 
 Gainditutako ikasgai bakoitzagatik edota egindako lan bakoitzagatik zozketarako bi 
txartel eskuratuko duzu (saria jasotzeko 3na aukera emango dizute). Ez ahaztu!: 
 

• Txartela hartzeko unean, zuzenean, 5.000 sarietako bat lor dezakezu. 
• Horrez gain, zenbaki horiekin, astero zozkatuko diren sariak jasotzeko aukera 

izango duzu: Euro Disney-ra joateko 3 txartel (sarrera, egonaldia eta hegaldia 
barne), 5 motozikleta, 5 HI-FI musika kate... 

• Eta baita 2004-12-1ean egingo den zozketa handirako aukera ere, zeinetan 3 
pertsonarentzat WALTDISNEY-rako bidaiak zozkatuko diren. 

 
 Eta gogorarazi nahi dizugu ikasgai guztiak gaindituz gero, uda partean ikasi behar 
ez izateaz gain, izugarrizko sariak jasotzeko aukera paregabea duzula! Aprobetxa ezazu 
abagunea eta etor zaitez lehenbailehen. Horra hor aukera ederra! 
 
 Laster etorriko zarelakoan, agur. 
 

Zuzendariordea. 
 
Oharra: Gogora ezazu zozketako txartel bakoitzarekin sari bat baino gehiago irabaz 
dezakezula. 
 

ZORTEA IZAN! 
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2. ARIKETA 

 
Kopia ezazu azpiko testua dagoen moduan, honako hau kontuan hartuta: 
1. Goiko zein beheko marjinak 2,5 zentimetrokoak. 
2. Ezkerreko zein eskuineko marjinak 1,5 zentimetrokoak. 
3. Testua idatzi eta gero, kopia ezazu lehenengo pasartea gutunaren amaieran. 

 
Izena: 
Urratsa: 
Data: 

 
Kaixo lagunak: 
 

Oporrak heltzear dauden honetan ondo egotea espero dut. Zuen gutuna jaso eta berehala 
hasi naiz idazten. 
 

Aurten, betiko legez, zuengana joango naiz. Aurten ere zerbait antola dezazuen nahi dut 
ni heltzen naizenerako. Nik ere kanta berri bat eramango dizuet, hona hemen: 
 

Elkarri begiratuta 
hasten gara kantari 
orduan deitzen diogu 
maitasun haizeari 
eta hark jartzen gaitu 
firi-firi dantzari. 
 
Maiteño bihotzeko! 
mundura ez ginen jaio 
gu triste bizitzeko, 
baizik tristura guztiak 
kantuz poz bihurtzeko. 

 
Espero dut kanta honi bestelako musika jartzea zuen taldean jo ahal izateko. A! Ahaztu 

baino lehen esango dizuet nork idatzia duen eta noren musika den. 
 

HITZAK: J. ORMAZABAL 
DOINUA: J. TAPIA 

 
Idatzi lehenbailehen, eraman behar dudana prestatzen hasteko.  
 
 

Mikel 
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3. ARIKETA 
 

Tabulazioak erabiliz, idatzi beheko testua: 
 

Euskararen kaleko erabilera Euskal Herrian 
Hona hemen, zenbait herritako datuak (1997. urtekoak) 
 

 HERRIA HERRIALDEA ERABILERA 
 Baigorri Nafarroa Beherea % 38 
 Urruña Lapurdi % 6 
 Arantza Nafarroa % 87 
 Arrasate Gipuzkoa % 31 
 Urduliz Bizkaia % 17 
 Laudio Araba % 4 
 Itsasu Lapurdi % 30 
 
 
4. ARIKETA 
 

Idatzi honako testu hau, koskak eta lerrokapenak kontuan hartuz: 
 

Euskararen Lurraldean, 
Korrika! 

 
Hamaika asmo, hamaika amets, hamaika irribarre... KORRIKAren baitan. Herri baten 

asmoak, ametsak, irribarreak. 
 

Jadanik, hamar KORRIKA Euskal Herrian zehar ikusi ditugu, urtez urte. Suge koloretsu 
horrek ematen digun bizipoza: berria, indartsua, goxoa. 
 

Hala ere, suge hori gure artean daukagu... egunez egun. 
Euskararen mundura hurbiltzen den gaztea, bere lehenengo hitzak, 
esaldiak osatzeko asmoz; gure hizkuntzan bizi nahi duten lurralde 
txiki horiek, Udalerri Euskaldunak; Justizia izeneko mamu horren 
aurrean gure duintasuna defenditzen duten horiek; ia egunero bizi-
-bizi azaltzen den “Berria” kazeta; bertsotan, abestietan zein 
ipuinetan gure berba dantzan ipintzen dutenak; gure liburuekin 
gozatu egiten duten horiek. 

 
Egunerokoan, Euskal Herria euskaldunagoa 

eta askeagoa egiten duten guzti-guztien artean dago 
suge hori. 

 
Sugea eta KORRIKAren bizipoza herri, bihotz bakoitzean inoiz baino alaiago sentitzen da. 
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5. ARIKETA 
 

Egin, Paint programa erabiliz, marrazki hauek: 
 
1. IRUDIA 

 
 
2. IRUDIA 
 

 
3. IRUDIA 
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6. ARIKETA 
 

Egin, Paint programa erabiliz, marrazki hauek: 
 
 
1. IRUDIA 
 

 
 
 
2. IRUDIA 

 
 
2. IRUDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irudia 90º birakatua 
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7. ARIKETA 
 
 

 
 

Konekta Zaitez. 
Eta etorkizunarekin konektatuko duzu 

 
 
 
 

 
Konekta Zaitez programaren helburua Euskadin Informazioaren Gizartearen 

garapenean laguntzea da, herritar guztiei Interneterako sarbidea erraztuz, sarera konektatutako 
ordenagailuak erosteko prezio arrazoizkoak eskainiz. 

 
Hona hemen 25.000tik gora arrazoi konektatzeko: 

 
1.500 euroko dirulaguntza lortzeko, nahikoa da Euskadin bizitzea, eta honako aukera hauez 
balia zaitezke: 
 
• Zuk nahi duzun ordenagailu-marka eta -modeloa (gutxieneko zehaztapen tekniko batzuen 

barruan).  
• Erosketa egingo duzun saltokia (programari atxikitzen zaizkion saltoki guztiek 

identifikazio-eranskin bat izango dute).  
• Zure ordenagailuarekin lan egiteko erabili nahi duzun hizkuntza, euskara edo gaztelania.  
 
Horretaz gain, saltokiak ekipoa eta Interneterako konexioa instalatuko dizu.  
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1.  WINDOWS-EN ESPLORADOREA 
 
Windows-en esploradorea diskoak, fitxategiak, eta karpetak kontrolatzeko erabiltzen 

den aukera da. Windows esploradorea abiarazteko, Hasi botoia / Programa Guztiak / 
Akzesorioak / Windows esploradorea hautatu behar dugu. 

 
 

 

Windows esploradorea eta 
diskoak mantentzea 
 66

AURKIBIDEA 
 
1. Windows esploradorea 

1.1. Diskoen erabilera 
1.2. Karpeta eta fitxategien antolaketa 
1.3. Programa bat exekutatu 
 

2. Sistema-tresnak 
2.1. Fitxategi- eta ezarpen-transferentzia 
2.2. Segurtasun-kopiak 
2.3. Disko-desfragmentatzailea 
2.4. Sistema-informazioa 
2.5. Disko-garbiketa 
2.6. Karaktere-mapa 
2.7. Sistema berreskuratu 
2.8. Programatutako atazak 

3. Ariketak 
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Windows esploradorearen leihoak honako itxura hau dauka: 
 

 
 
 
 
 
Esploradorearen leihoaren ezarpena alda dezakegu. Normalean, dena den, itxura 

honetakoa erabiltzen da:  
 

 
 
 
 
 

• Karpeta-panela pantailaratzeko, menu-barrako Ikusi / Esploradore-barra / 
Karpetak hautatu behar dugu. 

• Fitxategi eta karpeten ezaugarriak erakusteko —izena, tamaina, mota, aldaketa-
data—, menuko Ikusi / Xehetasunak aukeratu behar dugu. 

 

Karpetak. 

Fitxategiak. 

Helbide-barra. 

Fitxategi-panela. 

Karpetekin eta 
fitxategiekin egiteko 

Beste informazio-
-euskarri batzuk. 

Aukeratutako fitxategiaren 
edo karpetaren 
ezaugarriak. 

Karpeta-panela Fitxategi-panela 
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Karpeta-panelak ordenagailuan dagoen informazioaren egitura dauka. Egituraren erroa 
mahaigaina da eta mahaigainaren barruan ordenagailuaren informazio-euskarri guztiak daude. 

 
Disko edo karpeta bat hautatzeko, klik egingo dugu saguarekin haren ikonoaren 

gainean. Karpeta baten barruan beste karpetak —azpikarpetak— badaude, Windows-en 
esploradoreak gehi ikurra (+) jartzen du karpetaren ikonoaren ezkerraldean. 

 
Elkarren ondoan dauden fitxategi edo karpetak hautatzeko, klik egin behar dugu 

lehenengoan eta <⇑ Shift> tekla sakatuta, azken elementuan klik egin. 
 
Elkarren ondoan ez dauden fitxategi edo karpetak hautatzeko, <Ctrl> tekla sakatuta, klik 

egingo dugu fitxategi bakoitzean. 
 
Windows esploradoreak fitxategi-panela erabiltzen du karpetak eta fitxategiak 

erakusteko. Horrezaz gainera, karpeta eta fitxategiei buruzko informazioa eskaintzen digu: 
fitxategiaren neurria —kilobyte kopurua—, azken aldaketaren data... 

 
 

1.1. DISKOEN ERABILERA 
 
 DISKOAK FORMATEATU 

 
Edozein diskok, baliagarria izan dadin, formateatuta egon behar du. Dena den, gaur 

egun saltzen diren diskete gehienak formateatuta daude.  
 
Diskoa formateatu nahi badugu, urrats hauek jarraitu behar ditugu: 

1. Hautatu formateatu nahi duzun disko-unitatea karpeta- edo fitxategi-panelean. 

2. Testuinguru-menuko Formateatu aukera hautatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskoaren tamaina 

Fitxategi-sistema 

Esleipen-unitatearen tamaina 

Diskoaren izena 

Formatu-aukerak 

Hasi Itxi 
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3. Formateatu laukian honako aukera hauek zehaztu behar ditugu, batez ere: 

• Formateatu nahi den diskoaren tamaina. Gaur egun erabiltzen diren 
disketeak 1,44 megabytekoak (3,5”) dira.  

• Fitxategi-sistema. Disko gogorrak bi sistemarekin formatea ditzakegu: FAT32 
eta NTFS (NT fitxategi-sistema. Sistema hori Windows NTk, 2000k eta XPk 
erabiltzen dute).  

• Diskoaren izena. 

• Formatu bizkorra. Formatu bizkorra aukeratzean, diskoak akatsak baditu, ez 
ditu egiaztatuko. 

4. Hasi sakatu formateatzen hazteko. 
 
 

 DISKETEA KOPIATU 
 
Diskete bat kopiatzeko, urrats hauek jarraitu beha dutugu: 

1. Karpeta- edo fitxategi-panelean, kopiatu nahi den unitatea aukeratu. 

2. Testuinguru-menuko Diskoa kopiatu gauzatu. 
 

 
 

3. Zehaztu zein unitatetan dagoen kopiatu nahi den diskoa (Kopiatu hemendik) eta zein 
unitatetan jarriko dugun kopiatzeko diskoa (Kopiatu hona). 

4. Sartu dagokion unitatean informazioa duen disketea, eta, Hasi botoia sakatu, 
kopiatzen hasteko. 

5. Disketea irakurri ondoren, diskete berria sartu eta Ados hautatu. 
 
 

1.2. KARPETA ETA FITXATEGIEN ANTOLAKETA 
 
 KARPETA EDO FITXATEGI BATEN EDUKIERA IKUSI 

 
Karpeta edo fitxategi baten edukiera ikusi nahi badugu, karpeta- edo fitxategi-panelean 

ikusi nahi dugun elementuaren gainean klik bikoitza egin beharko dugu. 
 

 KARPETAK SORTU 
 
Karpeta berria sortu nahi dugun karpetan edo disko-unitatean jarri, eta menu-barrako 

Fitxategi / Berria / Karpeta hautatu. 
 
Karpeta berriaren izena alda daiteke, eta nahi duguna ipini. 
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 KARPETA EDO FITXATEGI BATEN IZENA ALDATU 

 
Izena aldatu beharreko fitxategia edo karpeta aukeratu, eta testuinguru-menuko Izena 

aldatu hautatu. Fitxategi edo karpetaren izen berria idatzi, eta < ↵ >  tekla sakatu. 
 
 KARPETAK EDO FITXATEGIAK EZABATU 

 
Ezabatu nahi dugun fitxategia edo karpeta aukeratu, eta testuinguru-menuko Ezabatu 

hautatu. Ezabatu baino lehen, baieztapena eskatzen digu. Ezabatzen badugu, zakarrontzira 
doa, eta han mantentzen da zakarrontzia hustu arte edo ezabatutakoa berreskuratu arte. 

 
 KARPETAK EDO FITXATEGIAK KOPIATU 

 
Fitxategiak edo karpetak kopiatzeko, honako pauso hauek jarraitu behar ditugu: 

1. Kopiatzeko fitxategia edo karpeta aukeratu ondoren, testuinguru-menuko 
Kopiatu hautatu. 

2. Kopiatuko den karpetan edo unitatean jarri, eta  testuinguru-menuko Itsatsi 
exekutatu. 

 
Sagua arrastatuz kopiatu nahi badugu, iturburu- eta helburu-karpetak edo -unitateak 

ireki behar ditugu, eta <Ctrl> tekla sakatuta, arrastatu karpeta edo fitxategia iturburutik 
helburu-karpetara edo -unitatera. 

 

 KARPETAK EDO FITXATEGIAK MUGITU 
 
Fitxategiak edo karpetak mugitzeko, pauso hauek jarraitu behar ditugu: 
 
1. Mugitu beharreko fitxategia edo karpeta aukeratu, eta testuinguru-menuko 

Ebaki gauzatu. 

2. Mugitu nahi den karpetan edo unitatean kokatu, eta testuinguru-menuko 
Itsatsi exekutatu. 

 
Sagua arrastatuz mugitu nahi badugu, iturburu- eta helburu-karpetak edo -unitateak 

irekita izan behar ditugu, eta arrastatu egingo dugu aukeratutako karpeta edo fitxategia 
kopiatu nahi dugun karpetara edo unitatera. 

 
 KARPETAK EDO FITXATEGIAK BILATU 

 
Karpetak edo fitxategiak bilatzeko, aurkitu nahi den karpeta edo fitxategia egon 

daitekeen unitatea edo karpeta aukeratu eta menu-barrako Bilatu exekutatu. Bilatu 
elkarrizketa-koadroa bete behar dugu: 
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 LASTERBIDEAK SORTU 
 
Lasterbide bat sortzeko urratsak: 

1. Lasterbidea zein karpetatarako edo fitxategitarako sortu nahi dugun hautatu behar dugu. 

2. Testuinguru-menuko Lasterbidea sortu aukera hautatu. 
 
 

1.3. PROGRAMA BAT EXEKUTATU 
 
Programa exekutagarri bat esploradoretik exekutatzeko, fitxategi-panelean hautatu eta 

horren gainean klik bikoitza egin. 
 
 
 

2.  SISTEMA TRESNAK 
 
Windows-ek oso sistema-tresna baliagarriak eskaintzen dizkigu diskoa antolatzeko, 

diskoetan gertatzen diren akatsak konpontzeko, segurtasun-kopiak egiteko eta abar. 
 
Sistema-tresnak abiarazteko, urrats hauek jarraitu behar ditugu: 
 

 
 
 

 
Sistema-tresnaren barruan honako tresna hauek ditugu: 
 

 

Aurkitu nahi den fitxategiaren izena edo izenaren zati bat adierazteko 
erabiltzen dugu. Izenak adieraztean, “*” ikurrak karaktere-katea 
ordezkatzen du, eta “?” ikurrak, karaktere bat baino ez. 

Fitxategi barruan dagoen hitz edo esaldi bat adieraz dezakegu. 

Zein unitatetan edo karpetatan bilatu behar dugun adierazteko. 

Bila gabiltzan fitxategiaren edo karpetaren beste ezaugarri batzuk. 
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2.1. FITXATEGI ETA EZARPEN TRANSFERENTZIA 

 
Windows XPk ordenagailu batean dauzkagun fitxategiak eta ezarpenak beste 

ordenagailu batera kopiatzeko aukera ematen digu. 
 
Tresna honetan sartzean, leiho hau agertuko zaigu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pantaila horretan, adierazi behar dugu darabilgun ordenagailua zaharra den (datuak eta 
ezarpena dituena) edo berria (barruan datuak eta ezarpena kopiatu behar dugun ordenagailua). 
 
Aukeratzen dugunaren arabera, prozesu bata edo bestea jarraitu beharko dugu. Adibide 
moduan, iturri-ordenagailuan egingo den prozesua ikusiko dugu. 
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Urrats honetan zehaztuko dugu zein euskarri erabiliko dugun datuak eta ezarpenak 
kopiatzeko. Euskarriak honako hauek izan daitezke: 
• Bi ordenagailuak elkarri lotuta daude kable baten bidez. 
• Disko-unitate baten bidez: disketea, ZIP diskoa, etab. 
• Bestelakoak: sare-unitatea… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honako urrats hauetan zehaztu behar dugu kopiatu nahi duguna: 

• Ezarpenak baino ez. 

• Fitxategiak bakarrik. 

• Fitxategiak eta ezarpenak. 

• Zerrenda batean adierazitako fitxategiak eta ezarpenak. 
 
Hurrengoa botoia sakatuko dugu, prozesua buru dadin. 
 
 
2.2. SEGURTASUN KOPIAK 

 
Tresna honen bidez, ordenagailuan ditugun datu eta ezarpenen segurtasun-kopia egin 

dezakegu, edo segurtasun-kopia batean dauden datuak eta ezarpenak berreskuratu. Segurtasun-
kopia tresna beronek duen morroiaren bidez erabiliko dugu. 

 
Ondoren segurtasun-kopiak egiteko prozesua azalduko dugu: 
 

 



Informatika-aplikazioak. Teoria eta ariketa-bilduma I  -  73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehenengo urratsean segurtasun-kopia egin edo segurtasun-kopia bat berreskuratu nahi dugun 
esan behar dugu. 
 
Prozesua jarraitzeko, Hurrengoa botoia sakatu behar dugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gero, kopiatu nahi duguna zehaztu behar dugu. Aukerak hauexek dira: 

• C: diskoaren Documents and settings karpetan gordeta dauden nire dokumentuak 
eta ezarpenak 

• C: diskoaren Documents and settings karpetan gordeta dauden erabiltzaile guztien 
dokumentuak eta ezarpenak 

• Ordenagailuan dagoen informazio guztia. 
• Erabiltzaileak aukeratutakoa. 
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Amaitzeko, zehaztatu behar dugu zein informazio-euskarritan egingo dugun segurtasun-kopia 
eta zein den bere izena. 
 
Amaitzeko, Hurrengoa botoia sakatuko dugu. 
 
 
2.3. DISKO DESFRAGMENTATZAILEA 
 

Disko gogorrean datuak gordetzean, bata bestearen ondoan kokatzen dira; horrela, 
sarbide lasterra daukagu eta bizkor irakur eta idatz dezakegu. Baina, fitxategiak ezabatzean, 
hutsuneak sortzen dira. Horrela, fitxategiak gordetzean, fitxategia hutsunea baino handiagoa 
baldin bada, fitxategia zatitu eta banatu egiten da. 

 
Windows XPk duen desfragmentatzaileak fitxategi guztiak ordenatzen ditu eta hutsune 

guztiak unitatearen amaieran jartzen ditu. 
 
Desfragmentatzailea exekutatzean, leiho hau zabaltzen da: 
 

 
 

• Aztertu aukerarekin unitatearen egoera ikus dezakegu. 
• Desfragmentatu aukeraren bidez, desfragmentazioari hasiera emango diogu. 

NTFS agertuko da 
Xprekin bagabiltza
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2.4. SISTEMA INFORMAZIOA 

 
Sistemari buruzko informazio teknikoa eskaintzen digu zenbait arlotan: sistema-

laburpena, hardware-baliabideak, osagaiak, software-ingurunea, Interneten konfigurazioa eta 
Office aplikazioak. 

 

 
 
 
 
2.5. DISKO GARBIKETA 

 
 
 
Ordenagailua erabiltzean, Windows-ek eta 
aplikazioek baliorik gabeko fitxategiak sortzen 
dituzte. Fitxategi horiek ezabatuz gero, diskoan 
lekua egin dezakegu. Disko-garbiketa tresnak 
aukera hori ematen digu. 
 
Disko-garbiketa exekutatzean, aldameneko leiho 
hau agertzen zaigu. Leiho horretan ezabatu nahi 
ditugun fitxategiak zehatz ditzakegu: aldi 
baterako fitxategiak, zakarrontzia eta abar. 
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2.6. KARAKTERE MAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teklatuan agertzen ez diren karaktereak erabiltzeko aukera ematen digu. Karaktere bat 
erabiltzeko, saguaren ezkerreko botoiarekin hautatuko dugu eta Hautatu botoia sakatuko 
dugu. Kopiatu botoia sakatzean, arbelean kopiatuko dira, eta dokumentuan agertzeko, 
dokumentuko Itsatsi aukera sakatu behar dugu. 
 
 
2.7. SISTEMA BERRESKURATU 

 
Tresna hau erabiltzen da ordenagailuan egin ditugun aldaketa arriskutsuak desegiteko 

eta ordenagailuaren aurreko ezarpenak berreskuratzeko. Sistema berreskuratzen dugunean, ez 
dira sortutako datu-fitxategiak galtzen. 

 
Ordenagailuak berak sortzen ditu berreskuratze-puntuak, baina komeni da erabiltzaileak 

berak ere sortzea, programa berriak instalatzean, batez ere. 
 
Prozesu horiek egiteko —sistema berreskuratu edo berreskuratze-puntuak sortu—, 

Windows XPk morroia eskaintzen digu. 
 

2.8. PROGRAMATUTAKO ATAZAK 
 
 Tresna hau erabiliz, zein momentutan nahi dugun programa edo aplikazio bat abiaraztea 
programa dezakegu. Hori egiteko, morroia erabiliko dugu. 
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3. ARIKETAK 
 
1. ARIKETA 
 
 
1. Formateatu zure disketea. 
 
2. Sortu zure disketean honako karpeten egitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sortu erroko karpetan Futbola karpeta. 
 
4. Sortu, WordPad erabiliz, Athletik.doc fitxategia Futbola karpetan, eta idatzi barruan 

bost jokalariren izenak. 
 
5. Kopiatu Athletic.txt fitxategia Wordpad karpetan, eta jarri Lehoiak.doc izena. 
 
6. Sortu lasterbide bat mahaiganean Lehoiak.doc dokumenturako. 
 
7. Egin disko gogorraren garbiketa. 
 
8. Kopiatu zure disketea beste diskete batean. 
 
9. Kopiatu WordPad karpeta zure disko gogorreko Nire dokumentuak karpetan. 
 
10. Ezabatu fitxategi eta karpeta guztiak. 
 
11. Abiarazi, Windows-en esploradorearen bidez, Paint programa. Ez badakizu zein 

karpetatan dagoen, bilatu dagokion aukerarekin. 
 
12. Sistema-informazioa tresna erabiliz, erantzun galdera hauek: 

• Zein da erabiltzen ari zaren sistema-eragilearen mota eta bertsioa? 
• Zein da zure ordenagailuak duen memoria kopurua? 
• Zein motatako CD-ROMa dauka instalatua? 
• Zein da disko gogorraren tamaina? 
• Zein da Interneten nabigatzeko erabiltzen duzun Microsoft Explorer programaren 

bertsioa? 

A:\ 

Windows WordPad 

Zarama 



Informatika-aplikazioak  -  78 

 
2. ARIKETA 
 
1. Sortu zure disketean honako karpeten egitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sortu B2 karpetan Lagunak.doc fitxategia, eta idatzi barruan zure lagunen izenak. 
 
3. Pantailaratu disko gogorreko Windows karpetan dauden fitxategiak. 
 
4. Kopia itzazu C: unitateko Nire dokumentuak karpetan dauden fitxategi guztiak 

disketeko A2 karpetan. 
 
5. Pantailaratu Lagunak.doc fitxategia. 
 
6. Aldatu Lagunak.doc fitxategiaren izena, eta jarri Taldea.doc. 
 
7. Joan zaitez C: unitatera, eta itzali ordenagailua. 
 
8. Egin disko gogorrean Nire dokumentuak karpetan dauzkazun dokumentu guztien 

segurtasun-kopia 
 
9. Gorde zure ordenagailuen ezarpenak, gero beste ordenagailu batean ezarri ahal izateko. 
 
10. Sortu lasterbide bat mahaigainean, Paint programarako. 
 
11. Ezabatu Taldea.doc fitxategia. 
 
12. Berreskuratu ezabatu duzun Taldea.doc fitxategia. 
 
13. Ezabatu disketearen edukia. 
 
14. Bilatu disko gogorraren desfragmentazioari buruzko informazioa. 
 

A:\ 

A1 B1 C1 

C2 A1 B2 

B4 B3 
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3. ARIKETA 
 
 
1. Sortu disketean Bezeroak eta Hornitzaileak karpetak. 
 
2. Idatzi, WordPad erabiliz, zerrenda bat bezeroen telefonoekin, eta jarri Telefonoak.doc 

izena Bezeroak karpetan. 
 
3. Sortu karpeta berri bat Hornitzaileak karpetan Informatika izenarekin. 
 
4. Idatzi, WordPad erabiliz, eskabide-gutun bat ordenagailu bat erosteko nahia adieraziz, 

eta gorde Ordenagailu.doc izenarekin Informatika karpetan. Zehaztu, gutun horretan, 
nahi duzun ordenagailuaren ezaugarriak. 

 
5. Kopiatu Ordenagailu.doc fitxategia disko gogorrean dagoen Nire dokumentuak karpetan. 
 
6. Aldatu Ordenagailu.doc fitxategiari izena eta jarri Eskabide.doc. 
 
7. Bilatu zure disketean zure bezero baten izena barruak duten fitxategi guztiak. 
 
8. Ezabatu disketean dituzun fitxategi eta karpeta guztiak. 
 
9. Disko gogorra desfragmentatu. 
 
10. Zakarrontzia hustu. 
 
11. Sistema-informazioa tresna erabiliz, erantzun galdera hauek: 

• Zein da Microsoft Word-en bertsioa? 
• Zein da zure ordenagailuaren prozesadore mota? 

 
12. Sor itzazu Dokumentuak, Jokoak eta Idazkari izeneko karpetak. 
 
13. Kopia ezazu lehen sortutako Dokumentuak ikonoa, eta aldatu izena Testuak jarriz. 

Gero, ezaba ezazu Dokumentuak ikonoa. 
 
14. Sor ezazu Bakar-jokoa izeneko lasterbide bat, dagokion fitxategi exekutagarria Sol.exe 

dela jakinik. 
 
15. Sor ezazu Kalkulagailua izeneko lasterbide bat, dagokion fitxategi exekutagarria 

CALC.EXE dela jakinik. 
 
16. Kopiatu Kalkulagailua eta Bakar-jokoa ikonoak, eta jarri lasterbide berriei nahi 

dituzun izenak. 
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4. ARIKETA 
 
 
1. Sartu Windows-eko Laguntzan, eta bilatu sare batean lan egiteari buruzko informazioa. 

Hain zuzen ere, nola parteka daitezkeen fitxategiak eta inprimagailuak. 
 
2. Sortu zure disketean Lanak izeneko karpeta, eta kopiatu bertan Windows karpetan A-z 

hasten diren fitxategiak. 
 
3. Sortu WordPad erabiliz Euskal Herria.doc izeneko fitxategia, eta idatzi bertan Euskal 

Herria osatzen duten herrialdeak. 
 
4. Jarri Euskal Herria.doc fitxategiaren ezaugarriak Irakurtzeko fitxategia baino ez dela. 

Konprobatu ezaba edo alda dezakezun. 
 
5. Konprobatu C: diskoaren ezaugarrien bidez, libre dagoen lekua. 
 
6. Bilatu Wab luzapena duten disko gogorreko fitxategi guztiak, eta ordenatu zerrenda hori 

alfabetoaren arabera. 
 
7. Konprobatu sistemaren data eta ordua, eta oker badaude, aldatu. 
 
8. Sortu zure disketean Kirolak izeneko karpeta; sortu Kirolak barruan Futbola karpeta. 
 
9. Sortu Futbola karpetan, WordPad erabiliz, Taldeak izeneko fitxategia, eta idatzi bertan 

bost futbol-talderen izenak. 
 
10. Aldatu Futbola karpetaren izena, eta jarri Liga. 
 
11. Ezabatu Liga karpeta. 
 
12. Formateatu zure disketea. 
 
13.  Konfiguratu pantaila-babeslea, ordenagailua bost minutu erabili gabe egon ondoren aktibatzeko. 
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1.  KONTROL-PANELA 
 
Kontrol-panela ordenagailuan instalatuta dauden gailu guztiak konfiguratzeko erabiltzen 

dugu. Kontrol-panela erabiliz, atal hauek konfigura ditzakegu: 
• Itxura eta Gaiak 
• Inprimagailuak eta beste hardware mota batzuk 
• Sare-konexioak eta Internet 
• Erabiltzaileak 
• Programak instalatu eta desinstalatu 
• Herrialde-aukerak: hizkuntza, data eta ordua 
• Soinua, ahotsa eta audioa 
• Sarbide-aukerak 
• Errendimendua eta mantentzea 

 
Kontrol-panela exekutatzeko, honako urrats hauek egin behar ditugu: 
 
 
 
 

 

Windows-en 
ezarpenak 

 
77

AURKIBIDEA 
 
1. Kontrol-panela 

1.1. Itxura eta gaiak 
1.2. Inprimagailuak eta beste hardware mota batzuk 
1.3. Sare-konexioak eta Internet 
1.4. Erabiltzaileak 
1.5. Programak instalatu eta desinstalatu 
1.6. Beste aukera batzuk 

2. Ataza-barra eta Hasi menua 
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Kontrol-panelaren leihoak honako itxura hau dauka: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1. ITXURA ETA GAIAK 
 

 
Atal honetan pantaila-propietateak 

konfigura daitezke: 
- Gaia 
- Mahaigaina 
- Pantaila-babeslea 
- Itxura 
- Ezarpenak 

 
Pantaila-propietateak jadanik 

azaldu dira laugarren kapituluan 
(ikus 4. kapituluaren 7. atala). 
 
 
 

 
1.2. INPRIMAGAILUAK ETA BESTE HARDWARE MOTA BATZUK 
 

 
Ordenagailuari konektatuta dauz-

kagun gailu guztiak konfigura daitezke: 
- Kontrol-palanka 
- Eskanerrak eta kamerak 
- Inprimagailuak eta faxak 
- Sagua 
- Telefono-aukerak eta modema 
- Teklatua 
- Pantaila 
- Hardware berria instalatu 
 
Horietan garrantzitsuenak aztertuko 
ditugu banan-banan. 
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• Inprimagailuak eta faxak 

 
 
Leiho honetan instalatu ditugun inprima-

gailuak ikus ditzakegu. 
 
Inprimagailu berri bat instalatu nahi 

badugu, Gehitu inprimagailua aukeratuko 
dugu eta inprimagailuak instalatzeko morroia 
abian jarriko da. 
 
 
 

 
 
• Sagua 
 

Aukera honetan saguaren ezarpenak defini ditzakegu. Hori egiteko bost fitxa ditugu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiho honetan sagua ezkertientzako 
konfigura dezakegu, Botoiak elkartrukatu 

aukeraren bidez. Beste alde batetik, klik 
bikoitzaren abiadura ere defini dezakegu. 

Hemen, sagu-erakuslearen irudiak alda 
ditzakegu. Erakusleak itzala izan dezan nahi 

dugun edo ez zehatz dezakegu. 

Leiho honetan sagu-erakuslea konfigura-
tuko dugu. Besteak beste, sagua mugitzean, 

aztarna uztea nahi dugun edo ez. 

Saguak gurpila baldin badu, gurpilaren 
mugimendua konfigura dezakegu. 
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• Teklatua 
 

Aukera honetan teklatuaren propietateak konfigura ditzakegu; adibidez, karaktere-
-errepikapena eta kurtsorearen keinu-abiadura. Hori egiteko, honako fitxa hauek ditugu: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hardware berria gehitu 
 
Hardware berria USB atakari konektatu nahi badiogu, ordenagailua piztuta 

dagoenean egin dezakegu. Windows-ek gailu berria detektatuko du, eta hardware berria 
instalatzeko morroia abiaraziko du. Normalean, hardwareen kontrolatzaileak dituen CDa 
sartu beharko dugu. 

 
Hardware berria beste atakei konektatzen badiogu, ordenagailu berrabiarazi beharko 

dugu. Windows-ek detektatu egingo du, eta kontrolatzaileak eskatuko dizkigu. 
 
Ez badu hardwarea detektatzen, aukera honen bidez hardware berria gehitzeko morroia 

abiaraziko du. 
 

Hardware aldetik arazoren bat baldin 
badugu, kontrolatzailea edo driverra 

konfigura dezakegu. 
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1.3. SARE KONEXIOAK ETA INTERNET 

 
 

Hemendik sare lokal bat edo Interneterako 
sarbidea konfigura dezakegu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. ERABILTZAILEAK 

 
 
Atal honetan ordenagailuaren erabiltzaileak 

defini ditzakegu. Erabiltzaileekiko, hiru eragi-
keta egin ditzakegu: 
• Erabiltzaile baten kontua aldatu 
• Kontu berri bat sortu 
• Erabiltzaileak sartzen diren modua aldatu 

 
Erabiltzaile arrunt batek bere kontua baino 

ezin du aldatu. Beste eragiketak ordenagailu-
-administratzaileak egin behar ditu. 

 
 

 
1.5 PROGRAMAK INSTALATU ETA DESINSTALATU 
 

 
 
Aukera honek honetan laguntzen digu: programa berriak gehitzen, instalatutako programak 
kentzen edo aldatzen eta Windows-en osagaiak instalatzen edo desinstalatzen. 
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1.6. BESTE AUKERA BATZUK 
 
• Herrialde-aukerak: hizkuntza, data eta ordua 

Aukera honen bidez, zauden herrialdearen aukerak zehaztuko dira; adibidez: data eta 
ordua aldatu, beste hizkuntzak gehitu, eta zenbaki, data eta orduen ezarpenak egin. 

• Soinua, ahotsa eta audioa 
Hemen soinuarekiko ezarpenak defini ditzakegu, hala nola bolumena igo edo jaitsi, 
mikrofonoa eta bozgorailuak konfiguratu… 

• Sarbide-aukerak 
Morroi honek ezgaituak direnei laguntzen die, hobeto ikusteko, entzuteko eta mugitzeko.  

• Errendimendua eta mantentzea 
Eragiketa multzo honetan sistema-tresnak eta sisteman dauden gailuen propietateak daude. 

 
 
 
2. ATAZA BARRA ETA HASI MENUA 
 
 Ataza-barra eta Hasi menua konfiguratzeko, ataza-barrako gune huts batean klik egin 
behar dugu saguaren eskuineko botoian eta Propietateak aukeratu. 
 
2.1. ATAZA BARRA 
 
 Ataza-barrak honako gune hauek ditu: 
 

 
 
 
 
 
 
 Ataza-barraren propietateetan sartzean, leiho hau irekitzen zaigu: 
 
Fitxa honetan honako aukera hauek aurki ditzakegu: 
 

• Ataza-barraren itxura 
- Ataza-barra blokeatu: Aukera hau hautatzen 

badugu ezin dezakegu ataza-barra mugitu, ezta 
bere tamaina aldatu ere. 

- Autoezkutatu: Ataza-barra erabiltzen ez den 
bitartean ezkutatu egiten du. Berriro pantai-
laratzeko, ataza-barra egon behar duen lekura 
eraman beharko dugu sagua. 

- Beti gainean: Ataza-barra beti ikusgarri egongo da. 
- Antzeko botoiak taldekatu: Ataza-barran botoi 

gehiegi baldin badaude, taldekatu egiten ditu, 
hobeto ikusteko. 

- Abiarazte bizkorraren tresna-barra erakutsi: 
Ataza-barran Abiarazte bizkorraren tresna-barra 
agertzeko. 

Hasi botoia Abiarazte bizkorraren 
tresna-barra 

Exekutatzen ari diren 
aplikazioak

Jakinarazpen-gunea 
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• Jakinarazpen-gunea 

- Erlojua erakutsi: Erloju digital bat pantailaratzen digu jakinarazpen-gunean. 
Erlojuaren gainean klik bikoitza eginez gero, ordua eta data alda dezakegu. 

- Erabili gabeko ikonoak ezkutatu 
 
Hasiera bizkorra tresna-barran ikono bat sartzeko, mahaigainetik arrastatuko dugu 

saguaren bidez.  
 
Jakinarazpen-gunean dauden programak ezkutatzeko edo pantailaratzeko, eremu 

horretan agertzen diren geziak erabiliko ditugu: 
 
 
 
 
 
 

2.2. HASI MENUA 
 

 
 
Bi aukera ditugu Hasi menua konfiguratzeko: Hasi 

menua eta Hasi menu klasikoa.  
 

- Hasi menua: Interneterako, posta elektronikorako 
eta gehien erabiltzen ditugun programentzako 
sarbide erraza ematen digu. Windows bertsio 
honetan baino ez zaigu eskaintzen. 

 
- Hasi menu klasikoa: Aurreko bertsioetan 

agertzen zen Hasi menua eskaintzen digu. 
 

Bi menu mota hauek, Pertsonalizatu aukeraren 
bidez, konfigura ditzakegu. 
 

 
 Windows XP abiarazten den bakoitzean, programa bat betearazteko: 

 
1. Hasi menua fitxan Hasi menu klasikoa hautatu, eta, ondoren, Pertsonalizatu 

botoiaren gainean klik egin. 

2. Aukera aurreratuak aukeratu.  

3. Hasi menua karpetan, Windows XP abiarazten den bakoitzean exekutatzea nahi 
dugun programaren lasterbidea bilatu, eta Hasiera karpetara —Programak karpeta 
barruan dago— eraman.  

 
 
 

Programak erakutsi Programak ezkutatu 
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 Hasi menuaren goiko aldean programa bat agertzeko: 
 

1. Hasi menuaren goiko aldean agertzea nahi dugun programaren ikonoaren gainean 
klik egin saguaren eskuineko botoiarekin. Esploradorean, Ordenagailuan edo 
mahaigainean egin dezakegu. 

2. Hasi menuan finkatu hautatu. 
 

Finkatutako programa kentzeko, finkatutako programaren gainean klik egingo dugu 
eskuineko botoiarekin, eta Hasi menutik kendu hautatuko dugu.  
 
 Hasi menu klasikoan lasterbide bat gehitzeko 

 
Prozedura hau betetzeko, ordenagailuaren administratzailea eduki behar dugu edo 

administratzailearen baimenak izan. 
 
1. Hasi menuaren gainean klik egin saguaren eskuineko botoiarekin, eta Erabiltzaile 

guztiak ireki hautatu. 

2. Menuko Fitxategia / Berria / Lasterbidea hautatu, eta lasterbideak sortzeko prozesua 
jarraitu. Prozesu hau laugarren kapituluan ikusi genuen. 

 
 
 Hasi menuan erabiltzaile multzo batzuentzat azpimenu bat sortzeko: 

 
Prozedura hau betetzeko ordenagailuaren administratzailea izan behar dugu edo adminis-

tratzailearen baimenak izan. 
 
1. Hasi menuaren gainean klik egin saguaren eskuineko botoiarekin, eta Erabiltzaile 

guztiak ireki hautatu. 

2. Azpimenua sortu nahi dugun karpetaren gainean klik bikoitza egin. Normalean, 
Programak karpetan egingo dugu. 

3. Menuko Fitxategia / Berria / Karpeta hautatu eta izen bat jarri.  
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1.  TESTU PROZESADOREAK 
 

Testu-prozesadoreek gutunak eta dokumentuak prozesatzeko funtzioak eskaintzen 
dizkigute: testu bat idatzi, formatua eman, inprimatu, gorde… Idatzitako testuak hainbat 
motatakoak izan daitezke: oharrak, gutunak, liburuak, apunteak, txostenak… 

 
Gaur egun testu-prozesadore asko daude merkatuan; hala ere, guztiek antzeko 

ezaugarriak dituzte: 
 

• Erabiltzaileak idatzi baino ez du egin behar. Lerroaren amaieran, programak berak 
egingo du lerro-aldaketa —idazleak ezer egin gabe—. Idazleak < ↵ > tekla paragrafo-
-aldaketetarako baino ez du sakatu behar. 

• Hainbat itxuratako testuak idatz ditzakegu: zutabeak, taulak… 
• Lerroak, paragrafoak eta orriak formatea ditzakegu: letra-tipoa eta letra-tamaina, 

koloreak, lerrokapena, lerroartea, koskak… 
• Testu osoa edo zati bat inprima dezakegu, kalitatea eta kopia kopurua zehaztuz. 
• Testuaren hizkuntza zehazten badugu, testu-prozesadoreak zuzenketa ortografikoa 

egingo digu. Izan ere, nahi dugun hitzaren sinonimoak ematen dizkigute. 
• Gutun pertsonalizatuak idazteko morroia eskaintzen digute. 
• … 

Word XPren 
oinarriak 

 
88

AURKIBIDEA 
 
1. Testu-prozesadoreak 
2. Word XPren ingurunea 

2.1. Testua idatzi 
2.2. Zuzenketa errazak 
2.3. Ikuspegiak 
2.4. Testua markatu 

3. Dokumentu-kudeaketa 
4. Hizkuntza-aukerak 

4.1. Hizkuntza aldatu 
4.2. Ortografia- eta gramatika-zuzenketa 

5. Edizio-aukerak 
6. Aurkitu eta ordeztu 
7. Ariketak 
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2.  WORD XP-REN INGURUNEA 
 

Word testu-prozesadorean sartzeko hainbat modu daude. Arruntena hauxe da: Hasi 
botoian klik egin behar dugu, eta gero Programa guztiak / Microsoft Office / Microsoft 
Word aukeratu behar dugu. 

 
 
 
Word testu-prozesadorean sartzean, honako leiho hau ikusiko dugu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiho honetako osagai gehienak ezagutzen ditugu, baina Word-en leihoak badauzka 

beste osagai berezi batzuk ere: 
 

• Menu-barra: Word-en menu-nagusia da. Menu-barrarekin Word programaren fun-
tzionamendu osoa kontrola dezakegu. 

 
• Tresna-barrak: Tresna-barrek edozein komando abiarazteko modu bizkorra 

eskaintzen digute. Hainbat tresna-barra daude: formatua tresna-barra, estandarra 
tresna-barra, taulak eta ertzak tresna-barra, marrazkia tresna-barra… 

- Estandarra tresna-barra: Tresna-barra honetan zenbait aukera daude: dokumen-
tuekin lan egitekoak, edizio-aukerak, zooma… 

 
 

- Formatua tresna-barra: Formatua tresna-barran testua eta paragrafoak formateatze-
ko aukera dugu: estiloak, letra-tipoa, letra-tamaina, lerrokapenak, koskak, buletak… 

 
 
 

Erregela 

Marjinak 

Egoera-barra 

Orriz aldatzeko 
botoiak 

Taula- eta 
ertz-barra 

Estandar barra 

Titulu-barra 

Tresna-barrak 

Menu-barra 

Formatu-barra 

Ikuspegiak 

Idazteko eremua
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- Taulak eta ertzak tresna-barra: tresna-barra honek taulak eta ertzak formatea-
tzeko aukera eskaintzen digu: 

 
 
 

• Erregela: Erregela bi eratara erabil dezakegu, bai erreferentzia moduan, bai 
tabulazioak eta koskak zehazteko. Erregela Inpresio-diseinua ikuspegian agertzen 
zaigu. Ez badugu leihoan, menu-barrako Ikusi / Erregela hautatu. 

 
 

• Marjinak: Marjinak orriaren ertzaren eta idazteko eremuaren arteko tarteak dira.  
 
 
 

• Idazteko eremua: Idazteko eremuan erabiltzaileak testua idatziko du. 
 

• Ikuspegiak: Word-ek zenbait ikuspegiren bidez pantailaratzen digu dokumentua: 
arrunta, web diseinua, inpresio-diseinua, eskema, inprimatzeko aurrebista… 

 
 

• Orriz aldatzeko botoiak: Botoi hauen bidez orriz orri mugi gaitezke: 
 
 
 

• Egoera-barra: Egoera-barrak honako informazio hau eskaintzen digu: orri-zenbakia, 
orri kopurua, sekzioa, lerroaren kokapena, zutabea, hizkuntza… 

 
 

 
 

2.1. TESTUA IDATZI 
 
Testu bat idaztean, azpiko oharrak kontuan izan behar ditugu: 
 
• Lerroaren amaieran, programa berak egingo du lerroaren aldaketa —idazleak 

ezer egin gabe—. Idazleak < ↵ > tekla paragrafoaren aldaketetan baino ez du 
sakatu beharko. 

• “Puntu eta apartea” egiteko edo lerro bat hutsik utzi nahi badugu, < ↵ > tekla sakatu 
beharko dugu. 

• Idazten ari garen bitartean akats bat egiten badugu, bi tekla erabil ditzakegu 
zuzenketa egiteko: <Atzera> teklak ezkerrean dagoen letra ezabatzen du; <Ezabatu> 
tekla sakatzen badugu, eskuinean dagoen karakterea ezabatzen da. 

• Hutsik dagoen lerro bat ezabatzeko, lerro horretan kokatuko gara eta <Ezabatu> 
tekla sakatuko dugu. 

 
 

Aurreko orrialdera joan Hurrengo orrialdera joan 

Ezkerreko marjina Eskuineko marjina 
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2.2. ZUZENKETA ERRAZAK 
 
Testuaren letra edo hitz bat zuzendu nahi badugu, kurtsorea akatsa dagoen lekura 

eramango dugu eta hauetako ekintza bat aukeratu: 
• Testuaren gainean idatzi: Idatzita dagoen testua ordezkatzeko, egoera-barran 

dagoen  botoiaren gainean bi aldiz klik egin. “Gainean idatzi” modua 
desaktibatu nahi badugu, berriro bi aldiz klik egingo dugu.  

• Txertatu: Testu bat txertatzeko,  botoia aktibatuta dagoen konprobatuko dugu. 
Aktibatuta baldin badago, desaktibatu egin beharko dugu. 

 
2.3. IKUSPEGIAK 
 

Word-ek zenbait ikuspegiren bidez pantailaratzen digu dokumentua: arrunta, web 
diseinua, inpresio-diseinua, eskema, inprimatzeko aurrebista… 
 

Ikuspegi batetik bestera pasatzeko, bi modu daude: alde batetik, menu-barrako Ikusi 
aukeraren bidez; eta bestetik, egoera-barran dauden botoiak erabiliz. Inprimatzeko 
aurrebista, hala ere, Fitxategia / Inprimatzeko aurrebista aukeraren bidez edo estandar 
barran dagoen  botoia sakatuz aktibatu behar dugu. 
 
• Ikuspegi arrunta 

 
 
 
 
Ikuspegi normalak paper jarraituan 
egongo balitz bezala pantailaratzen digu 
testua. Ikuspegi arruntean ez dira 
ezaugarri batzuk pantailaratzen, hala nola 
orri-oina, goiburukoa, oin-oharrak… 
Ikuspegi hau aktibatzeko, menu-barrako 
Ikusi / Arrunta aukeratu edo egoera-
-barrako  botoia sakatu behar dugu. 
 
 
 

 
• Inprimaketa-diseinua ikuspegia 
 

 
Inprimaketa-ikuspegian inprimatuko diren 
bezala pantailaratuko ditu orriak. Orri-
-oina, goiburukoa eta oin-oharrak pantai-
laratu egingo dira. Ikuspegi arrunta-
rekin baino errazago baina motelagoa 
lan egiten da. Ikuspegi hau da norma-
lean erabiltzen dena. 
Ikuspegi hau aktibatzeko, menu-barrako 
Ikusi / Inprimaketa arrunta aukeratu 
edo egoera-barrako  botoia sakatu 
behar dugu.  
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• Eskema ikuspegia  
 

 
 
 
 
Eskema ikuspegiak tituluak eta azpitituluak 
sekzioetan antolatzen ditu dokumentuan. 

Ikuspegi hau aktibatzeko, menu-barrako 
Ikusi / Eskema aukeratu edo egoera-
-barrako  botoia sakatu behar dugu.  
 
 
 
 

 
 
• Web diseinua ikuspegia  

 
 
 
 
Web ikuspegiak dokumentua web orrialde 
bat izango balitz bezala pantailaratzen du. 

Ikuspegi hau aktibatzeko, menu-barrako 
Ikusi / Web diseinua aukeratu edo egoera-
-barrako  botoia sakatu behar dugu.  
 
 
 
 
 
 

 
• Inprimatzeko aurrebista 

 
 
Inprimatzeko aurrebista inprimaketa-
-diseinua ikuspegiaren antzekoa da. Dena 
den, inprimatzeko aurrebista erabiltzen 
badugu, orri bat baino gehiago pantai-
laratu ditzakegu leiho berean. Normalean, 
inprimatu baino lehen erabiltzen da, 
dokumentua inprimatu nahi dugun bezala 
dagoela egiaztatzeko.  

Inprimatzeko aurrebista aktibatzeko, Fi-
txategia / Inprimatzeko aurrebista auke-
ratu edo estandar barran dagoen  botoia 
sakatu behar dugu. 
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2.4. TESTUA MARKATU 
 

Testu-prozesadoreak dokumentua formateatzeko, lehenago testua markatu egin behar 
dugu. Hori egiteko, honako prozesu hau jarraitu behar dugu: 

1. Markatu nahi dugun testuaren hasieran edo amaieran, klik egingo dugu saguarekin. 

2. Hatza altxatu gabe arrastatu, aukeratu nahi den blokearen amaierara iritsi arte. 
 
 
3. DOKUMENTU KUDEAKETA 
 

Hiru aukera hauek oso erabilgarriak dira, batez ere nahigabeko eginikoak desegiteko: 
 

 DOKUMENTU BAT SORTU 
Word programan sartzean, orri berri bat irekitzen zaigu. Dokumentu horretan testua 
idatzi eta formateatu egingo dugu. Word irekita dagoela orri berri bat sortu nahi badugu, 
Fitxategia / Berria hautatu beharko dugu. 
 

 DOKUMENTU BAT IREKI 
Sortutako dokumentu bat ireki nahi badugu, menu-barrako Fitxategia / Ireki edo estan-
dar barrako  botoia hautatu behar dugu. Une horretan honako leiho hau irekiko da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DOKUMENTU BAT LEHENENGO ALDIZ GORDE  

Fitxategi bat gordetzeko, honako urrats hauek jarraitu behar ditugu: 

1. Menu-barrako Fitxategia / Gorde edo estandarra tresna-barrako  botoia aukeratu. 
Gorde honela elkarrizketa-koadroa irekiko zaigu: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zerrenda-koadro honetan zehaztu 
behar dugu fitxategia dagoen karpeta 
eta unitatea. 

Fitxategi bat irekitzeko bi modu 
dauzkagu: fitxategiaren gainean klik 
egin edo Fitxategi-izena koadroan 
fitxategiaren izena idatzi. 

Fitxategi mota zehatz dezakegu, 
bilaketa bizkorragoa izateko.
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2. Gorde hemen zerrenda-koadroa ireki, eta aukeratu zein unitate eta karpetatan gorde 
nahi dugun fitxategia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Behin karpeta aukeratuta, fitxategiaren izena idatziko dugu Fitxategi-izena 
koadroan. 

 
 

4. Fitxategia gorde baino lehen fitxategi mota zehaztu behar dugu. Hainbat fitxategi 
mota dauzkagu: Word dokumentua, Word dokumentu baten aurreko bertsioa, testua 
baino ez, Web orrialdea… 

 

 
 

5. Amaitzeko Gorde fitxategia sakatu behar dugu. 
 
 

 DOKUMENTU BATEN ALDAKETAK GORDE 
 
Aldatu dugun dokumentua izen berberarekin eta leku berean gorde nahi badugu, 

Fitxategia / Gorde edo estandar barrako  botoia hautatuko dugu. Kasu horretan zuzenean 
eta galderarik egin gabe gordeko da. 

 
 

 GORDE HONELA 
 
Menu-barrako Fitxategia / Gorde honela aukera kasu hauetan erabiliko dugu: 

- Beste izen batekin gorde nahi badugu, kopia bat egiteko. 

- Beste karpeta edo unitate batean gorde nahi badugu. 

- Beste fitxategi mota bat bezala gordetzeko. 
 

Aukera hau hautatuz gero, Gorde honela elkarrizketa-koadroa irekiko da, eta lehen 
azaldutako urratsak jarraitu beharko ditugu. 

 

Unitatea aukeratu 
Karpeta aukeratu 
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 DOKUMENTU BAT INPRIMATU 
 
Dokumentu bat inprimatu baino lehen, dokumentuaren inprimatzeko aurrebista 
pantailaratuko dugu, menuko Fitxategia / Inprimatzeko aurrebista aukera edo 
estandar barran dagoen  botoia erabiliz. Dokumentua gure gustura dagoela ikusita, 
inprimatu egingo dugu; bestela, egin beharreko aldaketak egingo ditugu. 

 
Dokumentua inprimatzeko, menuko Fitxategia / Inprimatu aukera edo estandar barran 
dagoen  hautatuko dugu, eta honako elkarrizketa-koadro hau agertuko zaigu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botoi honen bidez, 
inprimaketaren propie-
tateak zehatz ditzakegu. 

Inprimatzeko 
kopia kopurua 

Paper berean inprimatu 
nahi dugun orri 
kopurua. 

Erabiliko dugun inprimagailua. 
Inprimagailu bat baino gehiago badugu, zerrenda-koadro honetan 

aukeratuko dugu erabili nahi dugun inprimagailua. 

Inprimatu nahi dugun tartea: fitxategi osoa, 
aukeratutako orria edo orri-tarte bat. 
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4. HIZKUNTZA AUKERAK 
 
4.1. HIZKUNTZA ALDATU 
 

Word testu-prozesadorea erabiliz, edozein hizkuntzatan idatz dezakegu. Dokumentua 
idazteko erabiliko dugun hizkuntza lehenetsita ez badago, hura idatzi baino lehen zehaztu 
behar dugu. 

 
Hizkuntza bat zehazteko, bi aukera ditugu: 

• Menu-barrako Tresnak / Hizkuntza / Hizkuntza zehaztu aukeratu.  

• Egoera-barran dagoen  botoiaren gainean klik bikoitza egin. 
 
 
Modu batean edo bestean egin, honako elkarrizketa-koadroa irekiko zaigu: 

 
 

 
 

 
Elkarrizketa-koadro honetan hizkuntza aukeratuko dugu. Horrela, zuzenketa 
ortografikoa aktiba dezakegu. 

 
 
 

4.2. ORTOGRAFIA ETA GRAMATIKA ZUZENKETA  
 

Idazten dugun bitartean, ortografia eta gramatika egiaztatzen du. Ortografia-hutsegiteak 
aurkitzen baditu, gorriz azpimarratzen ditu. Gramatika-hutsegiteen kasuetan, berriz, berdez 
azpimarratzen ditu. Azpimarra horiek ez dira inprimatzen. 

 
Zuzentzailea ortografikoa abiarazteko, menu-barrako Tresnak / Ortografia eta Gramatika 

aukera edo estandarra tresna-barran dagoen  botoia hautatu. 
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Ortografia-zuzenketa egiteko, dokumentuak dauzkan hitz guztiak bere hiztegian 

daudenekin konparatzen ditu. Idatzitako hitza hiztegian ez badago, gelditu egiten da eta 
honako elkarrizketa-koadro hau pantailaratzen du: 

 

 
 
 
 
Elkarrizketa-koadroan agertzen diren aukerak aztertuko ditugu: 

• Ezikusi: Markaturiko hitza ondo idatzita dagoenean, aukera hori sakatuko dugu, 
hitza dagoen bezala uzteko. 

• Ezikusi denak: Ondo idatzita badago, hitz hori azaltzen den bakoitzean, dagoen 
bezala uzten du. 

• Aldatu: Proposatutako hitzarekin ordezkatzen du. 

• Aldatu denak: Proposatutako hitzarekin ordezkatzen du, hutsegitea agertzen 
den bakoitzean. 

• Gehitu: Markatutako hitza ondo idatzita badago eta askotan erabiltzen badugu, 
erabiltzailearen hiztegian gehitzen du. 

• Autozuzenketa: Word-ek berak aukeratzen du ordezkatzeko hitza. 

• Hiztegiaren hizkuntza: Aukera honen bidez, hiztegiaren hizkuntza alda dezakegu. 
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5. EDIZIO AUKERAK 

 
 

 TESTUA MUGITU 

1. Aukeratu mugitu nahi duzun testua. 

2. Menu-barrako Edizioa / Ebaki aukeratu edo estandarra tresna-barrako  botoia 
hautatu. Ordena hori aukeratzean, markatutako testua desagertu egingo da eta arbelean 
kokatuko da. 

3. Testua agertzea nahi dugun lekura kurtsorea eraman, eta Edizioa / Itsatsi aukera edo 
estandarra tresna-barrako  botoia sakatu. 

 
 

 TESTUA KOPIATU 

1. Aukeratu kopiatu nahi duzun testua 

2. Menu-barrako Edizioa / Kopiatu aukeratu edo estandarra tresna-barrako  botoia 
hautatu. Ordena hori aukeratzean, markatutako testua desagertuko da eta arbelean 
kokatuko da. 

3. Hori egin ondoren, eraman kurtsorea testua agertzea nahi dugun lekura eta Edizioa / 
Itsatsi aukeratu edo estandarra tresna-barrako  botoia sakatu. 

 
 

 EKINTZA DESEGIN 
 

Azkeneko ekintza desegiteko erabiltzen dugu. Azken ekintza deseginez gero, aurrekoak 
ere desegin ditzakegu. Aukera hau abiarazteko, menu-barrako Edizioa / Desegin edo 
estandarra tresna-barrako  erabiliko dugu. 
 
 

 BERREGIN 
 

Desegindako azkeneko ekintza berregiteko erabiltzen dugu. Azken ekintza berreginez 
gero, aurrekoak ere berregin ditzakegu. Aukera hau abiarazteko, menu-barrako Edizioa 
/ Berregin edo estandarra tresna-barrako  erabiliko dugu. 
 
 

 ERREPIKATU 
 

Aukera honen bidez, egindako azkeneko ekintza errepika dezakegu. Aukera hau 
abiarazteko, menu-barrako Edizioa / Errepikatu hautatuko dugu. 
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6. AURKITU ETA ORDEZTU 
 

 AURKITU 
 
Askotan, batez ere dokumentua luzea baldin bada, zaila da dokumentu batean testu bat 

bilatzea. Ekintza hori errazteko, Word-ek testua aurkitzeko aukera ematen digu.  
 
Testu edo hitz bat bilatzeko, menu-barrako Edizioa / Aurkitu aukera abiaraziko dugu, 

eta honako elkarrizketa-koadroa agertuko zaigu: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ORDEZTU 
 
Dokumentu batean dagoen hitz bat ordeztu nahi badugu, menu-barrako Edizioa / 

Ordeztu aukera abiarazi beharko dugu, eta honako elkarrizketa-koadroa bete: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gure dokumentuan 
hitza bilatzeko. 

Hitza berriro testuan 
agertzen den hurrengo 
lekura joateko. 

Bilatu nahi dugun hitza. 
(ordeztuko duguna)

Ordezkatzeko hitza. 

Hitz hori testuan agertzen 
den hurrengo lekura joan.

Ordezkatu hitza, agertzen 
den leku guztietan.

Ordezkatu hitza. 

Bilaketa eta ordezkapena 
konfigurazio aukerak. 
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7. ARIKETAK 

 
 Ondoren kapitulu honetan ikasitako gaiak lantzeko ariketak agertzen dira. 
 
 
1. ARIKETA Idatzi beheko testua eta amaitu ondoren, egin behean agertzen 

diren urratsak. 
 
 

 
 

HABE INTERNET-EN: 

www.habe.org 
 
 
 Otsailaz geroztik HABEren webgunea zabalik dago Interneten ibili nahi 
duten guztientzat. Helbidea hauxe: www.habe.org. Besteak beste, HABE aldizkaria 
duzue hor. Aldizkaria kaleratzen denerako, hortxe izango dituzue seguruenik orain 
arteko aldizkari guztiak. 
 
 
 Sare telematiko berria euskararen irakaskuntza informazio-teknologia 
berrietan txertatzeko egitasmoaren barruan kokatzen da, eta Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusiak aurreikusitako bidetik dator. Sare telematikoak, dena den, bi adar 
izango ditu: bata, kanpora begirakoa, aipatu dugun webgunea; eta, bestea, intranet 
sarea, batez ere euskaltegientzat eta HABEko langileentzat sortuko dena. Izan ere, 
bigarren hori ez baitago oraindik abian. 
 

 
 
 
Egiteko urratsak: 
 

1. Bilatu goitik beherantz “webgunea”. 

2. Bilatu behetik gorantz “euskaltegi”. 

3. Bilatu “HABE” eta ordeztu “AEK” jarriz. 

4. Bilatu “euskara” eta ordeztu “ingelesa” jarriz. 

5. Bilatu “aldizkari” eta ordeztu “egunkari” jarriz. 
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2. ARIKETA Idatzi behean dagoen testua eta egin agertzen diren urratsak: 

 
 

MEMORIA NAGUSIA 
 
 Memoria ordenagailuaren biltegia da, informazioa pilatu eta gordetzen den lekua. 
Memorian ez dira bakarrik datuak eta bitarteko emaitzak biltzen, baizik eta programak osatzen 
dituzten instrukzioak ere bai. 
 
 Memoria nagusia lagungarriak baino aldakorragoa dela esan liteke eta hona hemen 
arrazoia: PUZak prozesatzeko behar duen edozein informazio memoria nagusian egotea 
ezinbestekoa da. Informazio hori memoria lagungarrian izanez gero, barne-memoriara ekarri 
beharko da, PUZak erabili ahal izan dezan. 
 
MEMORIA MOTAK: 
 
RAM MEMORIA 
- Bertan, idaztea, irakurtzea eta ezabatzea posible da. 
- Indar elektrikoa dagoenean baino ez da jartzen abian, eta indarra kentzean, eduki guztia 

ezabatu egiten da. 
- Bestalde, megabyte bat gainditzen duen RAM memoriari memoria zabaldua deitzen zaio, 

eta bere muga ordenagailuaren prozesadorearena izango da. 
 

ROM MEMORIA  
- Ordenagailuak, funtzionatu ahal izateko, gizakiok bezalaxe geneak behar ditu. 

Ordenagailuaren geneak (sortzaileak, fabrikatzaileak alegia, emandako ezaugarri eta 
ordenak) ROM izeneko memoria iraunkor eta aldaezinean gordetzen dira.  

- Bertan grabaturik dauden aginduak beti gordetzen dira, nahiz eta korronte elektrikorik ez izan. 
- Ordenagailuak behar bezala lan egin dezan, fabrikan instrukzio batzuk eman zizkioten 

ordenagailuari berari, tresnak funtzionatzeko ezinbestekoak direnak. Instrukzio horiek ezin 
daitezke aldatu, ezabatu... Horregatik, ROM memorian grabatzen dira. 

 
Egiteko urratsak: 
 
1 - Gorde fitxategia zure disketean MEMORIA izenarekin. 
2 - Windows-en esploradorea erabiliz: 

a) Kopiatu fitxategia, KOPIA.DOC izenarekin. 
b) Ezabatu MEMORIA.DOC fitxategia 
c) Aldatu fitxategiaren izena, eta KOPIA.DOC ordez, jarri ARIKETA-1.DOC 
d) Berreskuratu ezabatu duzun fitxategia. (MEMORIA.DOC) 

3 - WORD programatik: 
a) Ireki testu berri bat. 
b) Ireki MEMORIA.DOC fitxategia. 
c) Gorde ARIKETA-1.DOC izenarekin. Zer gertatzen da? 
d) Word programatik irten. 
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1.  LETRA TIPOAREN FORMATUA 
 

Askotan komenigarria da dokumentu baten hitz, esaldi edo paragrafo bat nabarmentzea; 
hori lortzeko, letra-tipoaren formatua alda dezakegu: letra-tipoa, letra-tamaina, kolorea, 
estiloa, azpimarrak… 

 

Dokumentuak 
formateatu 

 
99

AURKIBIDEA 
 
1. Letra-tipoaren formatua 

1.1. Menu-barrako Formatua / Letra-tipoa 
1.2. Formatua tresna-barra erabiliz 

2. Paragrafo-formatua 
2.1. Menu-barrako Formatua / Paragrafoa 
2.2. Formatua tresna-barra erabiliz 
2.3. Erregela erabiliz 

3. Orri-formatua 
3.1. Menu-barrako Fitxategia / Prestatu orrialdea 
3.2. Erregela erabiliz 

4. Goiburukoa eta orri-oina  
5. Tabulazioak 

5.1. Tabulazio motak 
5.2. Menu-barra erabiliz 
5.3. Erregela erabiliz 

6. Ikurrak 
7. Buletak eta zenbakitzea 

7.1. Buletak 
7.2. Zenbakitzea  

8. Ertzak eta itzaldura 
8.1. Formatua / Ertzak eta itzaldura erabiliz 
8.2. Taulak eta ertzak tresna-barra 

9. Ariketak 
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Letra-tipoaren formatua idazten dugun bitartean nahiz testua idatzita dagoenean alda 
dezakegu; gomendioa da bigarren aukera hautatzea. Hau da, hasieran testua idatzi eta, gero, 
formateatu nahi dugun testua markatu eta formatua aldatu. 

 
Letra-tipoa bi eratan ezar dezakegu: 

• Menu-barrako Formatua / Letra-tipoa aukera erabiliz. 

• Formatua tresna-barra erabiliz. 
 
 

1.1. MENU BARRAKO FORMATUA / LETRA TIPOA 
 
 Aukera honetan sartzen bagara, hiru fitxa aurki ditzakegu: letra-tipoa, karaktere arteko 
tarteak eta testu-efektuak. 
 
 LETRA TIPOA 

 
- Letra-tipoa: Aukera honetan letra mota alda dezakegu. Gehienetan erabiltzen direnak 

Times New Roman, Arial, Comic Sans eta Tahoma dira.  

- Estiloa: Letra lodia, etzana edo biak batera ezartzeko aukera ematen digu. 

- Letra-tamaina: Hainbat letra-tamaina erabil dezakegu —letra-tipoaren arabera betiere—. 
Normalean erabiltzen den tamaina 12 puntukoa da. Zenbat eta zenbaki handiagoa jartzen 
dugun, hainbat eta letra handiagoa izango da. 

- Letra-kolorea: Normalean kolore automatikoa dago; hau da, hondoa beltza bada, letra 
zuriz idazten da; aldiz, hondoa zuria bada, beltzez idatziko da.  

- Azpimarra mota: Badira zenbait aukera: azpimarrarik gabe, hitzak baino ez, arrunta, 
bikoitza… 

- Azpimarra-kolorea: Azpimarraren kolorea aukeratzeko erabil dezakegu. 

- Efektuak: Zenbait efektu erabil dezakegu testuan: azpindizea, goi-indizea, itzala, erliebea… 

- Aurrebista: leihatila honetan ikus dezakegu testuan ezarri dugun formatuaren efektua. 
 
 KARAKTERE ARTEKO TARTEAK 

 

 

TESTU EFEKTUAK 
 

 
 
 

Fitxa honetan karaktere arteko tarteak, eta lerroan 
dagoen kokapen bertikala zehatz dezakegu. 

Testuan zenbait efektu dinamiko jar dezakegu. 
Efektu hauen emaitzak pantailan baino ez dira 

ikusten, ez dira inprimatzen. 
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1.2. FORMATUA TRESNA BARRA ERABILIZ 
 
Edozein tresna-barra ikusteko, eta horien artean, formatua tresna-barra esate baterako, sakatu 
menu-barran Ikusi aukera, eta agertuko den Tresna-barrak lerroa hautatuz, aukeran dauden 
tresna-barra guztiak agertuko dira. Nahi dugun tresna-barra aukeratuz gero, barra hori 
erregelaren gainetik azalduko da. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.  PARAGRAFO FORMATUA 

 
Testu bat nabarmentzeko beste aukera bat paragrafoaren ezaugarriak aldatzea da: 

lerroartea, lerrokapena, koskak… Kasu honetan ez dugu paragrafo osoa markatu behar, 
paragrafoan kokatzea baino ez da behar izaten. 

 
Lerrokapena: Testuaren marjinen arteko kokapena adierazten du. Lau motatakoa izan 
daiteke: ezkerrean, eskuinean, erdian eta justifikatua.  
 
Lerroartea: Bi lerroen arteko dagoen tartea. Modu askotakoa izan daiteke: arrunta, 1,5; bikoitza… 
 
Tartea: Bi paragrafoen arteko tartea da. 
 
Koska: Koska eskuineko edo ezkerreko marjinaren eta testuaren arteko tartea da. Lau koska 
mota daude: 

- Ezkerreko koska: Ezkerreko marjinaren eta paragrafoaren arteko tartea. 

- Eskuineko koska: Eskuineko marjinaren eta paragrafoaren arteko tartea. 

- Lehenengo lerroko koska: Paragrafoaren lehenengo lerroaren eta ezkerreko marjinaren 
arteko tartea handiagoa denean. 

- Koska frantsesa: Paragrafoaren lerro guztiak, lehenengoa izan ezik, ezkerraldean 
koska dutenean. 

Estiloak Letra-tipoa Letra-tamaina Letra etzana Letraren kolorea 

Letra lodia Azpimarra 

Testua nabarmendu 
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Hiru modu ditugu paragrafo baten formatua aldatzeko: 

• Menu-barrako Formatua / Paragrafoa aukera erabiliz 

• Formatua tresna-barra erabiliz 

• Erregela erabiliz 
 
 

2.1. MENU BARRAKO FORMATUA / PARAGRAFOA 
 
 Aukera honetan sartzen bagara, bi fitxa aurki ditzakegu: Koskak eta tarteak eta 
Lerro- eta orrialde-jauziak. 
 
 KOSKAK ETA TARTEAK 

 

 

Ezkerreko koska 
Eskuineko koska 

Lehenengo 
lerroko koska 

Koska frantsesa 

Koska frantsesa eta 
lehenengo lerrokoa.

Lerroartea. 

Lerrokapena: ezkerrean, 
eskuinean, erdian eta 
justifikatua.

Ezkerreko eta 
eskuineko koska. 

Paragrafoen arteko 
tartea. 
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2.2. FORMATUA TRESNA-BARRA ERABILIZ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. ERREGELA ERABILIZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. ORRI FORMATUA 
 

Orri-formatuaren bidez, orrialdeen ezaugarriak defini ditzakegu, hala nola orri-
-tamaina, marjinak… 
 

Orri-formatua aldatzeko, bi aukera ditugu: 
• Menu-barrako Fitxategia / Prestatu orrialdea aukera 
• Erregela 
 

3.1. MENU BARRAKO FITXATEGIA / PRESTATU ORRIALDEA 
 

Aukera honetan sartzen bagara, hiru fitxa aurki ditzakegu: marjinak, paper-iturria eta 
orriaren diseinua. 
 
 MARJINAK 

 
 
Marjinak: Dokumentuaren lau marjinen neurriak 
—goikoa, behekoa, eskuinekoa eta ezkerrekoa— 
zehaztu behar dira. 
Koadernatzeko marjina: Dokumentua koadernatu 
nahi dugunean utzi behar dugun marjina gehigarria da. 
Orientazioa: Orriaren orientazioa (bertikala edo 
horizontala) definitzeko. 
Orri batzuk: Orri batzuentzako ezarpenak jartzeko. 
 
 

Koska jarri Koska kendu 

Justifikatua Erdian lerrokatua 

Eskuinean 
lerrokatua

Ezkerrean 
lerrokatua

Lehenengo lerroko 
koska 

Koska frantsesa 

Eskuineko koskaren 
adierazlea Ezkerreko koskaren 

adierazlea 

Lerroartea 
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Aplikatu: Dokumentu osoari edo dokumentuaren zati bati aplikatzeko. 
Lehenetsi: Hemendik aurrera sortuko ditugun dokumentuetan ezaugarri berberak izateko. 
 
 PAPERA 

 
 
Paperaren tamaina: Lehenetsitako paperaren 
tamainak aldatzeko: A4, A3... Paperaren tamaina 
definitzeko, inprimagailuaren ezaugarriak kontuan 
izan behar ditugu. 
Zabalera eta altuera: Ez badugu lehenetsitako 
paperaren tamaina erabili nahi, guk defini dezakegu, 
paperaren zabalera eta altuera zehaztuz. 
Paper-iturria: Inprimagailuaren zein aldetan ko-
katuta dugun papera zehazteko. 
 
 
 

 
 
 ORRIAREN DISEINUA 

 
 
 
Sekzioa hasi: Aukera honetan defini dezakegu non 
hasiko den hurrengo sekzioa. 
Goiburukoa eta orri-oina: Hemen goiburukoa eta 
orri-oinaren ezarpenak defini ditzakegu: lehenengo 
orriak izan edo ez, orri bakoitietan eta bikoitietan 
ezberdinak izatea, eta goiburukoak eta orri-oinak 
behar dituzten marjinak zehaztea. 
Lerrokatze bertikala: Atal honetan orrialdean da-
goen testuaren lerrokatze bertikala zehatz dezakegu: 
goialdean, erdian edo behealdean. 
 

Lerro-zenbakiak: Lerroak zenbatu nahi baditugu, zenbakitzearen ezaugarriak definitzeko 
aukerak ditu. 
Ertzak: Orriari ertz bat ezartzeko aukerak definitzeko. 
 
 
3.2. ERREGELA 
 

 
 
 
 

Eskuineko edo ezkerreko marjina aldatzeko, saguarekin arrasta dezakegu marjinaren 
erakuslea. 
 
 

Ezkerreko marjina. Eskuineko marjina 
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4. GOIBURUKOA ETA ORRI OINA  
 
Goiburukoak eta orri-oinak dokumentuaren orri guztietan testu jakin bat sartzeko 

erabiltzen dira. Goiburukoak goiko marjinan idatziko dira eta orri-oinak behekoan. 
 
Goiburukoa edo orri-oinak jartzeko, honako urrats hauek jarraitu behar ditugu: 

1. Menu-barrako Ikusi / Goiburukoa eta orri-oina aukera hautatu. 

2. Goiburukoa eta orri-oina idatzi dagokion lekuan: 
 

 

 
 
 

 

 
 

3. Goiburukoa eta orri-oina barrako Itxi botoia sakatu, aukera honetatik ateratzeko. 
 
 

 GOIBURUKOA ETA ORRI OINA BARRA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Autotestuak 

txertatu. 
Orri-zenbakia 

sartu. 
Data eta ordua 

sartu. 
Prestatu orrialdea 
elkarrizketa-koadroa 

aktibatu.

Goiburukora edo 
orri-oinera joan. 

Dokumentuak duen orri 
kopurua sartu. 

Orri-zenbakien 
formatua ezarri. 

Dokumentuaren 
testua pantailaratu 

edo ezkutatu.

Aurreko 
goiburukoa edo 

orri-oina 
bezalakoa. 

Aurreko edo hurrengo 
goiburukora edo orri-

-oinera joan. 

Goiburukotik edo orri-
-oinetik atera. 
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5. TABULAZIOAK 
 

Askotan, dokumentuetan agertzen diren datuak zutabeetan antolatu behar ditugu. Bi 
zutabe mota daude: egunkarikoak —beste kapitulu batean ikasiko ditugu— eta tabulaziokoak. 
Tabulazioak testua kokatzeko eta lerrokatzeko orrialdean jartzen diren posizio horizontalak 
dira. Oso akats larria da zutabe hauek zuriune-barra erabiliz sortzea; horrela egiten badugu, 
testuaren formatua aldatzean, zutabeak desantolatu egingo dira. 

 
 

5.1. TABULAZIO MOTAK 
 

Bost tabulazio mota daude, idatzitako testuak izango duen lerrokapenaren arabera: 
ezkerrekoa, eskuinekoa, erdikoa, hamartarra eta barrakoa. Adibide honetan ikus ditzakegu 
bost tabulazio mota horien efektuak: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Word-ek badauzka lehenetsitako ezkerreko tabulazioak 1,25 zentimetroan behin. Dena 
den, erabiltzaileak bere gustura alda ditzake. 

 
Tabulazioak aldatzeko modu hauek ditugu: menu-barrako Formatu / Tabulazioak 

—edo Formatua / Paragrafoa / Tabulazioak— edo erregela erabiliz. 
 
 
5.2. MENU-BARRA ERABILIZ 

 
Formatua / Tabulazioak edo Formatua / Paragrafoak / Tabulazioak aukeratzean, 

honako elkarrizketa-koadroa aterako zaigu: 

Ezkerreko 
tabulazioa 

Barra motako 
tabulazioa 

Barra motako 
tabulazioa 

Erdiko 
tabulazioa 

Tabulazio 
hamartarra

Eskuineko 
tabulazioa
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Tabulazioak jartzeko honako urrats hauek jarraituko ditugu: 
1. Kokapen-koadroan idatziko dugu zein kokapenetan jarri nahi dugun tabulazioa. 
2. Tabulazioaren lerrokapena adierazi beharko dugu. 
3. Betegarria nahi badugu, betegarri mota aukeratuko dugu. 
4. Tabulazioa ezartzeko, Ezarri botoian klik egin (kontuz, ez sakatu Ados botoia, 

tabulazio guztiak ezarri arte). Errepikatu lau urrats hauek, tabulazio guztiak jarri arte. 
5. Behin tabulazio guztiak jarrita, Ados sakatu. 
 
 

5.3. ERREGELA ERABILIZ 
 

 
 
 
 
 
Erregela erabiliz tabulazioak jartzeko, honako urrats hauek jarraituko ditugu: 

1. Klik egin tabulazio motaren koadroan, nahi duzun tabulazio mota hautatu arte. 
 
 
 
 
 
2. Arrastatu tabulazio mota hori, eta kokatu erregelan kokatu nahi duzun lekuan. 
 

 TESTUA IDATZI 

Behin tabulazioak ezarrita, lerroz lerro idatziko dugu. Tabulazio batetik bestera 
pasatzeko, <Tab> tekla sakatu beharko dugu. 

Lehenetsitako tabulazioak: 
Kasu honetan 1,25 zenti-
metroan behin jarrita daude. 

Lerrokapenak
. 

Kendu denak: Jarrita dauden   
tabulazio guztiak kentzeko. 

Betegarri motak. 

Kendu: Markatuta daukagun 
tabulazioa kentzeko. 

Ezarri: Tabulazio 
bat ezartzeko. 

Kokapena. 

Tabulazio mota 
koadroa 

Erdiko 
tabulazioa

Eskuineko 
tabulazioa

Tabulazio 
hamartarra 

Ezkerreko 
tabulazioa 

Barra motako 
tabulazioa 

Ezkerreko 
tabulazioa 

Eskuineko 
tabulazioa

Erdiko 
tabulazioa 

Barra motako 
tabulazioa

Tabulazio 
hamartarra
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6. IKURRAK 

 
Batzuetan, teklatuan ez dagoen ikurren bat erabili nahi izaten dugu gure testuan. Kasu 

horretan, Word-ek ikurra aukera eskaintzen digu, urrats hauek jarraitzen baditugu: 
 
1. Sartu menu-barrako Txertatu / Ikurra aukeran eta honako leiho hau pantaila-

ratuko zaigu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ikur erabilgarriak leihoan ez badago erabili nahi dugun ikurra —ez ahaztu 

korritze-barra mugitzea—, beste letra mota bat aukeratuko dugu Letra mota 
zerrenda-koadroan. 

 
3. Behin ikurra aukeratuta, Txertatu botoia sakatuko dugu, gure dokumentuan 

ikurra idazteko. 
 
7. BULETAK ETA ZENBAKITZEA 

 
Zerrenda bat idatzi nahi badugu, Buletak eta zenbakitzea aktiba dezakegu zerrenda 

osatzen duten paragrafoetan. Buletak aukeratzen badugu, paragrafo bakoitzaren hasieran, 
ikur bat idatziko da automatikoki. Zenbakiak aukeratzen badugu, berriz, paragrafoak 
automatikoki zenbatuko dira. 

 

 
 
7.1. BULETAK 

 
Buletak jartzeko bi modu ditugu. Lehenengoa, formatua tresna-barrako  botoia 

sakatu; eta bigarrena, menu-barrako Formatua / Buletak eta zenbakitzea aukeratu. 
Formatua tresna-barra erabiltzen badugu, ezin izango dugu buleta mota aukeratu. 

 

Letra motaren 
zerrenda-koadroa 

Ikur erabilgarriak 

Ikur erabili berriak 

Txertatu 

Korritze-barra 



Informatika-aplikazioak. Teoria eta ariketa-bilduma I -  113 

 

 
 FORMATUA TRESNA-BARRA ERABILIZ 

 
1. Formatua tresna-barrako  botoia sakatu, buletak aktibatzeko. 
2. Zerrenda idatzi. 
3. Formatua tresna-barrako  botoia sakatu, buletak desaktibatzeko. 
 

 FORMATUA / BULETAK ETA ZENBAKITZEA AUKERA 
 
1. Zerrenda idatzi eta markatu. 
2. Menu-barrako Formatua / Buletak eta zenbakitzea aukeratu eta Buletak fitxan 

sartu. Aukera horretan sartzean, honako leiho hau pantailaratuko zaigu: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leiho honetan, erabili nahi dugun buleta baldin badago, hura aukeratuko dugu eta 
Ados sakatuko dugu. 

4. Buletak leihoan, erabili nahi dugun buleta ez badago, edozein buleta aukeratuko 
dugu eta konfiguratzeko aukeren barruan sartuko gara. Konfiguratzeko aukerak 
pantaila honako hau da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. ZENBAKITZEA 

 

Zenbakitzeko bi modu ditugu: lehenengoa formatua tresna-barrako  botoia sakatuta; 
eta, bigarrena, menu-barrako Formatua / Buletak eta zenbakitzea aukeratuta. Formatua 
tresna-barra erabiltzen badugu, ezin izango dugu zenbakitze mota aukeratu. 

Buleta 
erabilgarriak. 

Buletak konfiguratzeko 
aukerak. 

Buletak konfiguratzeko 
aukerak desegin. 

Buletak duten ezkerreko koska. 

Idatzitako testuak duen ezkerreko 
koska. 

Aurrebista. 

Irudi bat buletatzat erabiltzeko. 

Buleta erabilgarriak. 

Buleten letra-tipoa aldatzeko. 

Beste buleta mota bat 
aukeratzeko. 

Testuak duen tabulazioa 
ezartzeko. 
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 FORMATUA TRESNA-BARRA ERABILIZ 

 
1. Formatua tresna-barrako   botoia sakatu, zenbakitzea aktibatzeko. 
2. Zerrenda idatzi. 
3. Formatua tresna-barrako  botoia sakatu, zenbakitzea desaktibatzeko. 
 

 FORMATUA / BULETAK ETA ZENBAKITZEA AUKERA 
 
1. Zerrenda idatzi eta markatu. 
2. Menu-barrako Formatua / Buletak eta zenbakitzea aukeratu eta Zenbakiak 

fitxan sartu. Aukera horretan sartzean, honako leiho hau pantailaratuko zaigu: 
 

 
 
 
 
 

3. Leiho honetan, erabili nahi dugun zenbakitzea baldin badago, hura aukeratuko 
dugu eta Ados sakatuko dugu. 

4. Zenbakiak leihoan, erabili nahi dugun zenbakitzea ez badago, edozein zenbakitze 
aukeratuko dugu eta konfiguratzeko aukeraren barruan sartuko gara. Konfigu-
ratzeko aukerak pantaila honako hau da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zenbakitzea berriro hasteko edo aurreko zerrendaren zenbakitzea jarraitzeko 
aukerak eskaintzen dizkigu. 

Zenbakitzea konfiguratzeko 
aukerak desegin.  

Zenbakitze 
erabilgarriak. 

Zenbakitzea 
konfiguratzeko aukerak. Zenbakitzea 

berriro hasi 

Aurreko zerrendaren 
zenbakitzea jarraitu. 

Zenbakien letra-tipoa aldatzeko. 

Zerrenda zein zenbakirekin hasten den zehaztekoa. 

Zenbakien lerrokatzea. 

Testuak duen tabulazioa ezartzeko. Idatzitako testuak duen ezkerreko koska. 

Aurrebista. 

Zenbakien estiloa. 

Zenbakien kokapena. 

Zenbakien formatua. 
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8. ERTZAK ETA ITZALDURA 

 
Paragrafo bat nabarmentzeko beste aukera interesgarria itzaldura eta ertzak erabiltzea 

da. Bai itzaldura bai ertzak jartzeko, lehendabizi markatu egin behar dugu nabarmendu nahi 
dugun testua, eta, gero, menu-barrako Formatua / Ertzak eta itzaldura aukera edo Taulak 
eta ertzak tresna-barra erabili. 

 
 

8.1. FORMATUA / ERTZAK ETA ITZALDURA ERABILIZ 
 
Aukera honetan sartzean, hiru fitxa ditugu: 
 

 ERTZAK 
 
Fitxa honen bidez, testuari esleituko diogun ertzen formatua defini dezakegu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ITZALDURA 

 
 

 
 
 

Aurrebista. 

Ertza non jarriko dugun adierazi: 
goian, behean, eskuinean edo 
ezkerrean. 

Ertza zeri esleituko 
diogun adierazi. 

Ertz-marraren 
lodiera. 

Marra horizontala 
txertatu. 

Ertzaren kolorea. 

Ertz-marraren estiloa. 

Lehenetsitako 
ertzak. 

Ertz pertsonalizatua. 

Zeri esleituko diogun 
itzaldura adierazi.

Aurrebista. 
Lehenetsitako 

koloreak. 

Beste kolore batzuk. Marra horizontala 
txertatu.

Itzaldura-bilbearen 
estiloa. 

Bilbearen kolorea. 
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 ORRIALDEAREN ERTZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
8.2. TAULAK ETA ERTZAK TRESNA-BARRA 
 

Taulak eta ertzak tresna-barra ez bazaigu pantailan agertzen, bi modu ditugu 
pantailaratzeko: 

- Menu-barrako Ikusi / Tresna-barrak / Taulak eta ertzak aukera hautatu. 

- Estandarra tresna-barran dagoen  botoia sakatu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9. ARIKETAK 
 
 Ondoren, kapitulu honetan ikasitako gaiak lantzeko ariketak agertzen dira. 
 
 

Ertza non jarriko dugun adierazi: 
goian, behean, eskuinean edo 
ezkerrean. 

Aurrebista. 

Ertza zeri esleituko 
diogun adierazi. 

Ertz-marraren 
lodiera. 

Marra horizontala 
txertatu. 

Ertzaren kolorea. 

Lehenetsitako 
ertzak. 

Ertz 
pertsonalizatua. 

Ertz-marraren estiloa. 

Erabili irudi bat 
ertz bezala. 

Ertz-marraren 
estiloa. 

Ertz-marraren 
lodiera. 

Itzalduraren 
kolorea. 

Ertz-marraren 
kolorea. 

Ertza non jarriko dugun adierazi: 
goian, behean, eskuinean… 
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1. ARIKETA Idatzi ondoko testua eta, ondoren, testuaren amaieran dauden 
urratsak egin. 

 
Arrasate argitaletxea 
Sancho de Azpeitia kalea, 2 
48014 Bilbo 
E-mail: arrasate@fedecali.es 
 
 

2004ko iraila 
 

Agur, adiskide hori: 
 
Oraingoan, gonbita egiteko asmoz hurbiltzen gatzaizkizu, eta ezer baino lehen har 

ezazu gure agurrik beroena. 
 
Jakin dakizunez, ARRASATE argitaletxeak beti izan du euskaraz argitaratzearen aldeko 

jokabidea; gogoan izan, bestela, euskara ikasteko metodologietan aitzindari izan dela. Hala 
ere, egia esan, azken urteotan ez dugu gehiegi jorratu arlo hori, inoiz ere ahaztu izan ez den 
arren, jakina. 

 
Gauzak horrela, eta plangintza sakona egin ostean, berriro ekingo diogu euskal testuen 

argitaratzea bultzatzeari. Gure asmoa, bereziki haur eta gazte-literaturaren esparrua lantzea da. 
 
Argi dago, bada, zure lanak gustura jasoko ditugula. Zerbait idatzita baduzu eta 

argitara emateko gogoz bazaude, jarri gurekin harremanetan edo bidali zure lanak 
helbide honetara: 

 
ARRASATE argitaletxea 
Sancho de Azpeitia kalea, 2 

48014 Bilbo 
 
Egindako gonbidapena kontuan izango duzulakoan, ez adiorik. 
 
 
 
 
 

 
Mikel Aldanondo Osa 
Eraketa-arduraduna 

 
 
EGIN BEHARREKO URRATSAK : 
 
1. Jarri testu osoa CG TIMES letrarekin eta 14 tamainan. 
2. Jarri dagozkion letra lodiak, etzanak eta azpimarrak. 
3. Jarri agurra lodiaz eta etzanaz. 
4. Gorde testua ARIKETA 3.DOC izenarekin. 
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2. ARIKETA Kopia ezazu behean agertzen den testua, dagoen moduan.  
 
 

Miren Arana Lopez  
Lorea kalea, 12. zenb. 
48550 Muskiz 
Bizkaia 

 
 

Jaun/Andere agurgarria: 
 
 ERROTA enpresak 5.000 sari zoragarri prestatu ditu udarako: BENETAKO SARIAK. 
 
 Gainditutako ikasgai bakoitzagatik edota egindako lan bakoitzagatik zozketarako bi 
txartel eskuratuko dituzu (saria jasotzeko 3na aukera emango dizute). Ez ahaztu!: 
 

- Txartela hartzeko unean, zuzenean, 5.000 sarietako bat lor dezakezu. 
 

- Horrez gain, zenbaki horiekin, astero zozkatuko diren sariak jasotzeko aukera izango 
duzu: Euro Disney-ra joateko 3 txartel (sarrera, egonaldia eta hegaldia barne) 5 
motozikleta, 5 HI-FI musika kate... 

 
- Eta baita 2004-12-1ean egingo den zozketa handirako aukera ere, zeinetan 3 

pertsonarentzat WALT DISNEY-rako bidaiak zozkatuko diren. 
 

 Eta gogorarazi nahi dizugu ikasgai guztiak gaindituz gero, uda partean ikasi behar ez 
izateaz gain, izugarrizko sariak jasotzeko aukera paregabea duzula! Aprobetxa ezazu abagunea 
eta etor zaitez lehenbailehen. Horra hor aukera ederra! 
 
 Laster etorriko zarelakoan, agur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuzendariordea. 
 
 

ZORTE ON! 
 

 

Oharra: Gogora ezazu zozketako txartel bakoitzarekin sari bat baino gehiago irabaz dezakezula. 
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3. ARIKETA Kopia ezazu honako testu hau dagoen moduan, eta, amaitu ondoren, 

proba ezazu bost formatuekin.  
 
 
 
Letra hau goi-indizea da 
 
Letra hau azpindizea da 
 
Letra hau marratua dago 
 
LETRA HAU MAIUSKULA TXIKIA DA 
 
Letra hau erregularra da 
 
LETRA HAU MAIUSKULAZ DAGO 
 
Letra honek ezkutatuta egon behar du 
 
Tamaina hau 8 puntukoa da 
 

Tamaina hau 28 puntukoa da 
 
Estilo hau letra lodia da 
 
Estilo hau letra etzana da 
 
Estilo hau azpimarra arrunta da 
 
Estilo hau azpimarra bikoitza da 
 
Estilo hau hitzez hitzeko azpimarra da (tarteak azpimarratzeke) 
 
Estilo hau lerro etendun azpimarra da 
 
Letra-tipo hau Arial Black da 
 
Letra-tipo hau Aristocrat da 
 
Letra-tipo hau Cuorier New da (14 puntukoa) 
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4. ARIKETA  Kopia ezazu azpiko testua dagoen moduan.  
 

ARNAGA 
 
Egoitza Miresgarria 
 
 Harri eta belarkiez apaindu edergarri hau Oroitarri historiko-tzat sailkatua 
da ARNAGA Kanbon, EDMOND ROSTAND, Cyrano eta l’Aiglon liburuen 
idazlearen egoitza miresgarria. Lorategi eta baratze ospetsuak zeharkatzean, 
Euskal Herriaren bihotzean, orokortasun bakar eta misteriotsua osatzen duten 
pergola  eta laranjondoak aurkituko dituzu. 
 
 Egoitzaren barnean, “Aro ederreko” apaindurak ikus daitezke, idazle famatuaren anitz 
oroitzapenekin batera. Horien artean, Gérard Depardieu-k eskuratu trofeoa; hori artistak utzi 
zuen ARNAGA-n, EDMON ROSTAND-en ohoretan. 
 

Irekialdia 
 

Otsaileko oporretatik martxoaren 31 arte: larunbat eta igande arratsaldetan. 
Apirilaren 1etik irailaren 30a arte: egun guztia. 

Urriaren 1etik Aste Santuko oporrak arte: arratsalde guztia. 
 
Bisita gidatuen iraupena: 30 minutu. 
 
Uztaila eta abuztuan: baratzen bisita aurkeztua, ostiral guztia, goizeko 10,30etan. 
 
 

 

ARNAGA Urdinez, 26 puntukoa, lodia. Letra-tipoa: Century Gothic 

Egoitza Miresgarria Berdez, 18 puntukoa, lodia eta etzana, azpimarratua 
Harri eta (...) aurkituko dituzu 14 puntukoa 

 ARNAGA    Letra etzana 
 EDMOND ROSTAND  Maiuskula txikia 
 Cyrano    Azpimarratua 
 “Aro ederreko”    10 puntuko letra etzana 

 Irekialdia    Berdez, 18 puntukoa, lodia, etzana, azpimarratua 
 Otsailetako (…) arratsalde guztia Letra etzana 
 Bisita gidatuen iraupena:  Letra lodia eta azpimarratua 
 Uztaila eta abuztuan:  Letra lodia eta azpimarratua 
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5. ARIKETA  Marjinak aldatzeko ariketa: 
 

 - Testuaren marjinak: 
 Eskerrean: 5 cm 
 Eskuinean: 8 cm 
 - Lehenengo paragrafoaren lerroartea: 1,5 cm 
 - Bigarren paragrafoaren koskak: 
 Ezkerraldekoa: 2 cm 
 Eskuinekoa : 2 cm 
 -  Ortografia-zuzenketa egin. 

 
 _____     _____     _____ 
 
 
 AMONAREN AHOLKUAK 

 

 GALTZERDI ZURIAK ZURITZEN. Galtzerdiak zuri-zuriak nahi badituzu, noizean 

behin ondo garbitu. Ura eta limoi-ura beharko dituzu horretarako. Ontzi batean jarri sutan ura 

limoi-urarekin batera, eta irakiten hasten denean, galtzerdiak sartu eta hortxe eduki 10 minutuz. 

Ondoren, garbigailuan garbitu. 

   
  
 ESNE-TORRADAK 
  

Osagaiak: 
Litro-erdi bat esne 
50 g arto-irin 
5 koilarakada azukre 
Limoi-azal xehatua 
Kanela-zotz bat 
Kanela-hautsa 
Arrautza bat 
Olioa. 
 
Prozedura: 
Ipini berotzen esnea, limoia eta kanela-zotza, bi koilarakada azukrerekin batera. 
Su motelean eduki egosten irakin arte, koilararekin eraginez —utzi irakiten 2 
minutuan—. Beste ontzi batean arto-irina esne hotz pixka batean urtu, eta su 
motelean eduki loditu arte. Ondoren utzi hozten. Baina, kontuz! Aurretik, ontzia 
hondoa gurinez edo olioz igurtzi. Eta gero hozkailuan sartu. 
Ondo hoztu denean, lauki-erako zatiak egin, arrautza-irinetan pasa eta olio bero- 
-berotan frijitu. Beste plater batean nahastu ditugun azukrea eta kanela erantsiko 
diegu. 
 
Esne-torradak beroak edo epelak jaten dira. 
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Tamaina, 16 puntukoa 
Kolore berdea. 
Lerroartea, 1,5 
Lerrokapena, ezkerrean 

 
6. ARIKETA Behean agertzen den testua idatzi ondoren, jarri koskak, lerroarteak 

eta lerrokapenak. 
 
 

ZER DUZU NAHIAGO, GAUA ALA EGUN-ARGIA? 
 
Batzuk gautxoriak dira, beste batzuk, ordea, goizaleak. Batzuek 
ilazkia maite dute, eta besteek nahiago dute eguzkiaren konpainia. 
Baina zergatik ez biak maitatu?: ekia eta ilargia, gaua eta egun-argia. 
Horixe galdetzera joan ginen, oporretara joan aurretik,  Errenteriako 
Udal Euskaltegira: «Zer duzu nahiago: gaua ala eguna?». 
 

Juan Luis Gendil: «Udan nahiago dut gaua bizitzeko, eta, neguan, egunez bizi 
nahi dut. Udan gauak oso onak dira, atseginak; neguan, berriz, hotzak eta 
nazkagarriak. Eta etxean geratzen naiz berogailuaren ondoan». 

 
Nerea Ayuso: «Udan nahiago dut gauez bizi. Neguan ez. Udan goizak ez 
zaizkit gustatzen, lan egiten dudalako. Neguan ikasi egiten dut, eta udan 
lana. Piska bat gautxoria naiz». 
 
Koldo Tobias: «Biak gustatzen zaizkit. Gaua zeren lagunekin joaten naiz pote batzuk 

hartzera, eta eguna eskolara joaten naizelako, eta euskaltegira, eta futbolera». 
 

Ramon Garcia: «Nik nahiago dut, dudarik gabe, gaua: poteak 
hartzeko, lagunekin joateko... Goizez, berriz, nahiago dut eguraldi 
txarra egitea, ikasi egin behar dudalako. Gauean eguraldi ona nahi dut». 

 
Gorka Conejero: «Segun eta... Gauez nire lagunekin ateratzea gustatzen zait. Goizez 

ezin dut parranda egin, dantza... Baina goizean eguzkia dago, hondartzara joan naiteke, 
mendira... Biak gustatzen zaizkit». 
 

Ruth Perez: «Egunen arabera. Udan egunez hondartzara joan naiteke, eta gauza horiek... Eta 
jai hoberenak udan dira, eta gauez ateratzea gustatzen zait». 

 
M. Jose Rial: «Biak gustatzen zaizkit. Gauez parranda egin dezakezu, baina egunez 

hondartzara joan zaitezke, eta gauza asko egin daitezke. Gainera, egunez lan egin behar duzu, 
eta, ez baduzu lan egiten, ezin zara gauez atera. Udatik kanpo goizak triste samarrak dira». 

 
 
 
 
 
 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Ezkerreko koska, 2,5 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Eskuineko koska, 2,5 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Koska frantsesa 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Ezkerreko koska, 3,75 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Lehenengo lerroko 
koska 

Tamaina, 12 puntukoa 
Justifikatua. 
Aurreko tartea, 30 
Ondoko tartea, 18 

Tamaina, 12 puntukoa 
Erdian lerrokatua 
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7. ARIKETA: Idatzi testua dagoen moduan; paragrafo guztiak, zenbakiak 
barne, koska frantsesa dute. Egin ondoren, mugitu paragrafoak, 
ordenan jarriz. 

 
 

Ezetz asmatu!!! 
 
5 -. Nire amari inoiz ez zaio gustatu egiten dudana. Nahiago zukeen ni igeltsero izatea, 

esaterako. Noren hitzak dira? 
 
3 -. Eukalipto zuhaitzak greziar izen polita du —ondo estalia esan nahi du—, baina ez dugu 

europarra. Zein da zuhaitz horren jatorriko kontinentea? 
 
1 -. Futbol-entrenatzailea, fotografo ibiltaria, medikua, industria-ministroa... Lanbide horiek 

eta beste zenbait izan zituen gizona; alabaina, ez da horiengatik ezaguna. Nor da 
pertsonaia hori? 

 
4 -. Olerkariek emakumea goraipatu egin dute mendeetan zehar. Zure iritziz, anatomia 

femeninoaren zein atal goraipatu dute gehien? 
 
2 -. Neurketa-unitateetan, hamar aldiz handiagoa den unitatea adierazteko, deka aurrizkia 

erabili ohi da; ehun aldiz handiagoa adierazteko, hekto; eta mila aldiz handiagoa 
adierazteko, kilo. Konforme, baina milioi bat aldiz handiagoa adierazteko zer 
aurrizki erabiltzen da? 

 
7 -. Eman dezagun, euro bateko txanpona etzanik jartzen duzula mahai gainean. Halako 

beste zenbat txanpon jar dezakezu haren inguruan, etzanik horiek ere, elkarren 
gainean pilatu gabe? 

 
6 -. Putre baten antzera jaten dut. Zoritxarrez, antza ez da hor amaitzen. Nork esana? 
 
 
Soluzioak: 

1 - Sir Winston Churchill 
2 - Mega 
3 - Australia 
4 - Begiak 
5 -. Mick Jagger 
6 -. Groucho Marx 
7 -. Sei txanpon 
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8. ARIKETA: Idatzi testua dagoen moduan. 
 
 
 

Jone Aizpurua Otxoa 
Haizerrota kalea, 59 

48001 Bilbo 
 
 
 

Bilbo, 1997ko martxoaren 19a 
 

 
Agur t´erdi: 

 

 Eskutitz honen bidez, EGAko matrikula egitean hartu zenuen egutegian egin behar den 

aldaketa baten berri eman nahi dizut. Aldaketa Atariko Probaren azterketa-lekuari dagokio, 

EGAren antolamenduari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik, ezingo baita Bilboko 

Ingeniaritza Eskolan egin. Apirilaren 12ko Atariko Proba Euskal Herriko Unibertsitateko 

Leioako Campuseko Zientzi Fakultatean izango da. 

 

 Gogoan izan Atariko Probara NA, lapitza eta borragoma eraman behar dituzula. 

 

 Beste barik, har ezazu nire agurrik beroena. 

 

 

 
 
  
 
 

Maite Garmendia Artola 
Bizkaiko Hezkuntza-ordezkaria 

 
 
 
 
 
 

Oharra: orri honen atzeko aldean duzu egutegia zuzenduta. 
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9. ARIKETA 
 
• Idatzi testua dagoen moduan eta gorde disketean URRATSAK izenarekin 
 
Internetekin konektatzeko morroia erabili 
 

3. urratsa: Internetekin konektatzeko morroia Microsoft Interneteko 
erreferentzia-zerbitzariarekin konektatzen da, eta morroiak berak kargatzen du 
zure aldeko Internet zerbitzuko hornitzaileen zerrenda. 
 
2. urratsa: Hautatu aukerako lehenengo botoia eta sakatu Hurrengoa botoia. 
 
5. urratsa: Kontua Internet zerbitzuko hornitzailearekin erregistratzeko, egin 
klik Erregistratu orain zutabean. Internetekin konektatzeko morroiak 
gidatuko zaitu kontua erregistratzeko prozesuan, eta behera kargatuko ditu zure 
ordenagailuarentzako kontuko parametroak. 
 
1. Sakatu Hasi botoia eta hautatu Programak; aukeratu Internet Explorer eta 
hautatu konektatzeko morroia. 

 
4. Internet zerbitzuko hornitzaileei buruzko informazio gehiago bistaratzeko, 
egin klik Informazio gehiago zutabean. Internetekin konektatzeko morroiak 
Internet zerbitzuko hornitzaileak eskainitako kontuaren eskemari buruzko 
informazioa bistaratzen du. 

 
• Amaitu ondoren, jarri behean dagoen bezala: 
 

Internetekin konektatzeko morroia erabili 
 

1. urratsa: Sakatu Hasi botoia eta hautatu Programak; hautatu Internet 
Explorer eta hautatu konektatzeko morroia. 

 
2. urratsa: Hautatu aukerako lehenengo botoia eta sakatu Hurrengoa botoia. 

 
3. urratsa: Internetekin konektatzeko morroia Microsoft Internet-eko 
erreferentzia-zerbitzariarekin konektatzen da, eta behera kargatzen du zure 
aldeko Internet zerbitzuko hornitzaileen zerrenda. 
 
4. urratsa: Internet zerbitzuko hornitzaileei buruzko informazio gehiago 
bistaratzeko, egin klik Informazio gehiago zutabean. Internetekin 
konektatzeko morroiak Internet zerbitzuko hornitzaileak eskainitako kontuaren 
eskemari buruzko informazioa bistaratzen du. 
 
5. urratsa: Kontua Internet zerbitzuko hornitzailearekin erregistratzeko, egin 
klik Erregistratu orain zutabean. Internetekin konektatzeko morroiak 
gidatuko zaitu kontua erregistratzeko prozesuan eta behera kargatuko ditu zure 
ordenagailuarentzako kontuko parametroak. 
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10. ARIKETA Idatzi ariketa honen lehenengo paragrafoa. Gero, kopiatu hiru aldiz 

eta lerrokapenak aldatu. 
 

LERROKAPENAK 

TESTU HAU EZ DAGO LERROKATUTA (edo ezkerrean lerrokatuta) 
Voluntarios izeneko aldizkarian irakurri dugu, apirileko alean. Munduan hainbat jende 
boikota egiten ari zaie Nike eta Adidas etxeei. Langileen eskubideak, batez ere 
Hirugarren Mundukoenak, defenditzen aurrerapausoak egin diren arren, enpresa horiek 
oraindik ere konpontzeke dituztelako langile horien zenbait lan-baldintza. Adibidez, 
Indonesian soldaduek PT Nikomas Gemilang lantegiko sindikalgintza ahultzen saiatu 
ziren, langileak jipoituz. Langile horiek Nike-rentzat egiten dute behar. Bestetik, 
Adidas-entzat diharduen Bulgariako Orfei lantegian soldata lotsagarriak dituzte. 
 

TESTU HAU JUSTIFIKATUTA DAGO 
Voluntarios izeneko aldizkarian irakurri dugu, apirileko alean. Munduan hainbat jende 
boikota egiten ari zaie Nike eta Adidas etxeei. Langileen eskubideak, batez ere 
Hirugarren Mundukoenak, defenditzen aurrerapausoak egin diren arren, enpresa horiek 
oraindik ere konpontzeke dituztelako langile horien zenbait lan-baldintza. Adibidez, 
Indonesian soldaduek PT Nikomas Gemilang lantegiko sindikalgintza ahultzen saiatu 
ziren, langileak jipoituz. Langile horiek Nike-rentzat egiten dute behar. Bestetik, 
Adidas-entzat diharduen Bulgariako Orfei lantegian soldata lotsagarriak dituzte. 
 

TESTU HAU ESKUINEAN LERROKATUTA DAGO 
Voluntarios izeneko aldizkarian irakurri dugu, apirileko alean. Munduan hainbat jende 

boikota egiten ari zaie Nike eta Adidas etxeei. Langileen eskubideak, batez ere 
Hirugarren Mundukoenak, defenditzen aurrerapausoak egin diren arren, enpresa horiek 

oraindik ere konpontzeke dituztelako langile horien zenbait lan-baldintza. Adibidez, 
Indonesian soldaduek PT Nikomas Gemilang lantegiko sindikalgintza ahultzen saiatu 

ziren, langileak jipoituz. Langile horiek Nike-rentzat egiten dute behar. Bestetik, 
Adidas-entzat diharduen Bulgariako Orfei lantegian soldata lotsagarriak dituzte. 

 

TESTU HAU ERDIAN LERROKATUTA DAGO 
Voluntarios izeneko aldizkarian irakurri dugu, apirileko alean. Munduan hainbat jende 

boikota egiten ari zaie Nike eta Adidas etxeei. Langileen eskubideak, batez ere 
Hirugarren Mundukoenak, defenditzen aurrerapausoak egin diren arren, enpresa horiek 

oraindik ere konpontzeke dituztelako langile horien zenbait lan-baldintza. Adibidez, 
Indonesian soldaduek PT Nikomas Gemilang lantegiko sindikalgintza ahultzen saiatu 
ziren, langileak jipoituz. Langile horiek Nike-rentzat egiten dute behar. Bestetik, 
Adidas-entzat diharduen Bulgariako Orfei lantegian soldata lotsagarriak dituzte. 
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11. ARIKETA: 
 
 
 
 
 
 
LURRINA GORDETZEKO: 
 
Lurrina ez da betiko. Denborarekin usaina galdu egiten du. Beraz, ez erosi ontzi handian, bi 

edo hiru urterako. Eta toki freskoan eduki beti, eguzkitatik eta berogailutik urruti. 

 

 
 

YOGURT-MOUSSEA 
 

Osagaiak: Jogurt bat, azukrea, jelatina eta esne-gaina. 
Prozedura: Lehendabizi nahastu pixka bat jogurtak azukrearekin. 

Bitartean uretan jarri jelatina, eta, beratzen denean, desegin esne bero 
apur batean. Jelatina hori jogurtari erantsi ondoren, nahastu esne-gaina 

bera ere. Gero, banatu ontzi txikitan. 
 

BARATXURIA TENTSIOA JAISTEKO 
 
Baratxuriak xehatu eta zanpatu ondoren, ardotan ipini beratzen; handik 

zazpi edo zortzi egunera iragazi behar. Edaria egunean bi aldiz 
hartu da, aldiko basokada txiki bat, gosaldu eta handik bi 
ordura eta afalondoren ere bai, bi orduko tartea utzita. 
Badaezpada ere, tentsioa sarritan hartu. 

 
 

BIZIKLETA  - MOTAK 
 

11..  LLaasstteerrkkeettaakkoo  bbiizziikklleettaa  
22..  MMeennddiikkoo  bbiizziikklleettaa  
33..  PPaasseeookkoo  bbiizziikklleettaa  
44..  TTaannddeemmaa  
55..  RRiicckksshhaaww--aa  
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12. ARIKETA 
 
 

2000 efektua 

ZER DA 2000 EFEKTUA? HAIN ZUZEN ERE, SISTEMA INFORMATIKOEK DUTEN HUTSUNEA, 

1999. URTETIK 2000. URTERA IGAROTZEKO UNEA ANTZEMATEN. HORI AZKEN BI 

DIGITUAK ERABILTZEARREN GERTATZEN DA, ETA SISTEMA INFORMATIKOEK 1900 

URTEAREN ITZULERA ULERTZEN DUTELAKO. 

 

Etxeko tresnak izan ditzaketen arazoak 
 

Ordenagailu pertsonalak: blokeo arriskua eta datu eta artxibo 

pertsonalen galera. 

 
Kode digitala, aparkalekuetako sarrerak, eraikinetako 

sarrera-txartelak: auto-ilarak sortzeko arriskua eta 
funtzionamendu-arazoak. 

 
 

Kontsumitzaileentzat arrisku larriak ez direnak 
 
Bideoak, musika-ekipoak: urteetan lanean ari izan badira, zenbait ez da ibiliko (hori da 
gutxienekoa). Litekeena da programazio- eta irakurketa-gaitasuna galtzea. Irtenbidea: 
birprogramatu 1972rako (2000ko egutegi bera). 
 
Labeak, garbigailuak, hozkailuak eta izozkailuak: horien programek ez dute urtea kontuan 
izango. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerroartea 10 puntukoa 

Ertzak eta itzaldura 

Ertzak eta itzaldura 

Koska frantsesa 
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13. ARIKETA Beheko testua idatzi baino lehen, jarraitu honako pauso hauek: 

1. Orriaren tamaina: Ejecutivo 184 x 267 mm 
2. Lerrokatze bertikala: Erdian. 
3. Goiko eta beheko marjinak: 2,5 cm 
4. Eskuineko eta ezkerreko marjinak: 2 cm 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hamaika asmo, hamaika amets, hamaika irribarre... KORRIKAren baitan. Herri baten 
asmoak, ametsak, irribarreak. 
 

Jadanik, hamar KORRIKA Euskal Herrian zehar ikusi ditugu, urtez urte. Suge 
koloretsu horrek ematen digun bizipoza: berria, indartsua, goxoa. 
 

 Hala ere, suge hori gure artean daukagu... egunez egun: 
Euskararen mundura hurbiltzen den gaztea, bere lehenengo 
hitzak, esaldiak osatzeko asmoz; gure hizkuntzan bizi nahi duten 
lurralde txiki horiek, udalerri Euskaldunak; Justizia izeneko 
mamu horren aurrean gure duintasuna defenditzen duten horiek; 
ia egunero bizi-bizi azaltzen den “Egunkaria” kazeta; bertsotan, 
abestietan zein ipuinetan gure berba dantzan ipintzen dutenak; 
gure liburuekin gozatu egiten duten horiek. 
 

 Egunerokoan, Euskal Herria euskaldunagoa eta askeagoa egiten duten guzti-guztien 
artean dago suge hori. 
 
 Sugea eta KORRIKAren bizipoza herri, bihotz bakoitzean inoiz baino alaiago 
sentitzen da. 
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14. ARIKETA Idatzi honako idazkia, tabulazio hauek erabiliz: 
 

1. 3,81 7,62 eta 11,43  kokalekuetan, ezkerreko tabulazioak. 
2. 3,21 7,12 eta 10,93 kokalekuetan, barrako tabulazioak. 
3. Testua amaitu ondoren, jarri hasierako tabulazioak. 

 
 
GAZTELANIAZ FRANTSESEZ  EUSKARAZ INGELESEZ 
 
Arroz Riz Arroza Rice 
Asado Roti Haragi errea Roast 
Atar Brider Lotu Trust 
Atún Thon Atuna Tunny 
Avena Avoine Oloa Oat 
Azafrán Safran Azafraia Saffron 
Azúcar Sucre Azukrea Sugar 
Berenjena Aubergine Alberjinia Aubergine 
Berro Cressor Berroa Watercress 
 
 
 
 
15. ARIKETA Idatzi dokumentu hau, honako tabulazioak jarriz: 

- 7,62 kokalekuan, eskuineko tabulazioa. 
- 12,7 kokalekuan, tabulazio hamartarra. 

Testua idatzi ondoren, jar itzazu hasierako tabulazioak. 
 
 
 
Elikagaia Kaloriak Koipeak  
 
Gaztanbera 80 0,8 
Bola-gazta 352 27,5 
Burgosko gazta 215 15 
Gruyere gazta 420 33 
Mantxako gazta 310 23,5 
Roquefort gazta 364 30,5 
Gazta-atalak  191 15 
Esne-gainezko gazta 300 21,5 
 



Informatika-aplikazioak. Teoria eta ariketa-bilduma I -  131 

 

16. ARIKETA Idatzi honako testu hau urrats hauek emanez. 
1. Izenburuetako tabulazioak: 

• 1,27 cm kokalekuan, ezkerreko tabulazioa. 
• 7,9 cm kokalekuan, erdiko tabulazioa. 
• 13 cm kokalekuan, erdiko tabulazioa. 

2. Datuak dituzten lerroetarako tabulazioak: 
• 1,27 cm kokalekuan, ezkerreko tabulazioa. 
• 9 cm kokalekuan, eskuineko tabulazioa. 
• 13,7 cm kokalekuan, tabulazio hamartarra. 

 
ESTIMAZIOAK 

 
 HERRIALDEA UNITATEAK BALIOA (EUR*1000) 
 
 Hegoaldea................................... 112.456.097.................................78.801 
 Mendebaldea .................................. 5.999.251.................................15.905 
 Ekialdea........................................ 10.333.001.................................43.009 
 Iparraldea........................................... 455.396...................................8.329 
 

HERRIALDEKO ESTIMAZIOAK 
 

 HERRIALDEA UNITATEAK BALIOA (EUR*1000) 
 
 Hegoaldea ................................... 112.765.123.................................78.790 
 Mendebaldea .................................. 2.671.540...................................7.575 
 Ekialdea.......................................... 9.631.001.................................40.390 
 Iparraldea........................................... 450.396...................................7.975 
 
Mesedez, bidal itzazue zuen emaitzak posta elektronikoaren bidez —eta ez faxez—. 
 
 
17. ARIKETA: Idatzi  beheko testua eta honako urrats hauek egin: 

1. Bi marrak agertzeko, jarri eskuineko tabulazioa betegarriarekin.  
2. Lerroartea, 1,5. 
3. Eskuineko tabulazioa betegarriarekin, jaiegunak jartzeko. 
4. Idatzi testua (izenburua izan ezik) letra etzana erabiliz. 

 
_________________________________________________________________  

JAIEGUNETAKO EGUTEGIA - 1996 
_________________________________________________________________  
 
Urteberri eguna ................................................................................... urtarrilak 1 
Errege-eguna........................................................................................ urtarrilak 6 
Eguberri eguna....................................................................................abenduak 25 
Haurtxo Errugabeen eguna.................................................................abenduak 28  
_________________________________________________________________  
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18. ARIKETA Idatzi testua eta jarri behean zehazten diren marjinak: 
 

1. Lehenengo paragrafoan dauden tabulazioak: 
• 7,25 kokalekuan, eskuineko tabulazioa. 
• 10,5 kokalekuan, tabulazio hamartarra. 
• 13 kokalekuan, ezkerreko tabulazioa. 

 
2. Bigarren paragrafoan dauden tabulazioak; 

• 6,1 kokalekuan, ezkerreko tabulazioa betegarriarekin. 
• 12,95 kokalekuan, ezkerreko tabulazioa. Betegarria (.) 
• 15,24 kokalekuan, ezkerreko tabulazioa. Betegarria (.) 

 
_____     _____     _____ 

 
 
 KAPITALAREN HEDAPENA 
 
 
 
SOZIETATEA JAULKIPENA (%) PREZIOA BURTSA 
 
El Águila 300 1.575,50 Madril 
Euskolan 250 4.126,50 Bilbo 
Cubiertas Pareko jaulkipena 10.180 Madril 
Elkarlan 175 903,50 Bilbo 
Valderribas 1.1750 15.860,83 Madril 
Carburos Pareko jaulkipena 6.616,25 Bartzelona 
B.Vitoria Pareko jaulkipena 3.106 Bartzelona 
 
 
 DATUAK 
 
Izen-abizenak .................................... .................................................................... ...................... 
Enpresa .............................................. .................................................................... ...................... 
Kargua ............................................... .................................................................... ...................... 
Helbidea ............................................ ....................................................................Zenb. ............ 
Herria .................................................Probintzia .................................................. ...................... 
PK ......................................................Telefonoa .................................................. ...................... 
Saila ...................................................Espezialitatea ............................................ ...................... 
Oharrak .............................................. .................................................................... ...................... 
............................................................ .................................................................... ...................... 
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19. ARIKETA Idatzi testu hau eta jarri behar dituzun tabulazioak erregela erabiliz. 
 
 
 

SUSANA ORTIZ 
Errota Zaharra kalea, 14 
48550 MUSKIZ 

 
 
Erref.-zb.: 1234 
 

Baionan, 1999ko urtarrilaren 6an 
 
 
Andere agurgarria: 
 
 Joan den ostiralean eskatu zenidanez, liburuen salmenten estatistikak bidaltzen 
dizkizut. Kopuruak ikuskatu ditugu eta, egile-eskubideak kalkulatzeko, oinarri izango dira. 
 

SALMENTEN XEHATZEA 
 
 Izenburua Salmentak (EUR) Gastuak 
 
 Kutsidazu bidea Ixabel 15.674,00 361.304 
 Ipuinkaria 11.987,60 314.892 
 Azken mohikanoa 14.601,75 459.010 
 Abereen etxaldea 20.280,50 491.034 
 Printze txikia 5.809,00 290.038 
 Ipuin beldurgarriak 17.690,80 417.001 
 Obabakoak 278.549,20 178.678 
 
 
 Zalantzaren bat baldin baduzu, jar zaitez harremanetan nirekin. 
 
 Besterik gabe, agur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilio Cabrera 
Zuzendari nagusia 
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20. ARIKETA Idatzi honako testu hau eta azaltzen diren formatu-aukerak erabili. 
 

ADI! agerkaria 
 
1998eko Otsaila  www.ehu.es/ikusgela 
 

ADI! agerkariaren edizio hau gizarte-komunikabideek hedatzen 
dituzten eduki eta balioei buruzko ikasleen iritziak, kritikak eta, nolabait,  
ikuspuntu propioak agertuko dira. Gai asko jorratzeko, aukera izan dugu: 
gazteriari buruz hedabideek zabaltzen duten irudia, publizitatearen mezu 
erakargarriak, zine eta telebistako programazioa, besteak beste, izan 
ditugu aztergai. Komikiak, bertsoak eta amodiozko gutunak ere ez dira falta 
kolaborazioen artean. 

 

  ADI!-n parte hartzeko, IKUSGELAko gure posta elektronikoko helbide 
honetara idatz dezakezu: 
 

ikusgela@lg.ehu.es. 
 

AURKIBIDEA 
_________________________________________________________________________________________________________  

 Ikusgelako partaideei .............................................................. 3 
 Serrano-berriak ....................................................................... 4 
 Kole berri, ikas berri ................................................................ 5 
 Gazteok Euskal Herriko komunikabideetan ............................ 7 
 Gazteak eta komunikabideak.................................................. 8 
 Gazteon irudia komunikabideetan........................................... 9 
 Gazteen irudia komunikabideetan......................................... 10 

 
 
0. Marjinak: Ezkerrekoa eta eskuinekoa, 2,25 cm 
1. Letra mota: Times New Roman, 48, letra etzana,  gorri iluna, erdian 
2. Tabulazioa: 15 cm, eskuinekoa 

Itzala: Berde urdinxka 
3. Koskak: Ezkerraldekoa, 1,25 cm, eta eskuinekoa, 1,5 cm 
4. Letra mota: Times New Roman, 22, letra etzana,  letra lodia eta gorri iluna 
5. Tabulazioa: 15 cm, eskuinekoa, betegarria (___) 
6. Tabulazioak: 

• 1,25 ezkerrekoa 
• 13 eskuinekoa, betegarria (...) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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21. ARIKETA Idatzi  azpiko testua eta honako urrats hauek jarraitu: 
 

1. Izartxoa ikurra aukerarekin jarri. (Zuk aukeratu behar dituzu 
tabulazioak, eta erregela erabiliz jarri). 

2. Hilabeteak idazteko, honako eskuineko tabulazio hauek erabili 
beharko ditugu: 5, 7, 9, 11 eta 13 cm. 

3. Ehunekoak idazteko, honako tabulazio hauek erabili behar 
ditugu: 
Ezkerrekoa: 1 cm. 
Eskuinekoa eta betegarria: 7, 9, 11 eta 13 cm.  

 
 

EUSKALTEL 
 
 Euskaltel-en 050 zerbitzua kontratatu duzunez, une honetatik aurrera, Euskal Herrian 
lehen aldiz hauta dezakezu probintziarteko eta nazioarteko deiak egiteko telefonia-operadore 
berria. 
 

Inolako kosturik gabe, Euskaltel-en bidez egindako deiei buruzko datu guztiak 
ezagutzeko aukera eskainiko dizun faktura jasoko duzu: 
 
  Deitzen duenaren zenbakia  Deiaren data 
  Jasotzen duenaren zenbakia  Hasiera-ordua 
  Dei mota  Deiaren iraupena eta kostua 
  Jasotzailearen herrialde edo probintziaren izena 
 
 
EUSKALTELen 050 zerbitzuaren erabilera: 
 

Euskaltel-en 050 zerbitzua erabiltzeko, deia jasoko duenaren telefono-zenbakiaren 
aurretik 050 kodea markatu besterik ez duzu egin behar, eta automatikoki konektatuko duzu 
berarekin. 
 
 
EUSKALTELen bezeroak 
 
 Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa 
______________________________________________________________________  
 
 Muskiz .................. % 4 % 10 % 13 % 15 % 19 
 Las Carreras .......... % 5 % 14 % 15 % 16 % 18 
 Gallarta.................. % 4 % 9 % 14 % 16 % 20 
 Trapagaran ............ % 7 % 8 % 13 % 15 % 17 
 Portugalete ............ % 6 % 10 % 16 % 19 % 23 
 Barakaldo .............. % 7 % 11 % 14 % 17 % 21 
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22. ARIKETA Idatzi testu hau dagoen moduan. 
 

SOMORROSTROKO IKASLE-TXARTELA 
 
Ikasle estimatua, 
 
 Somorrostro Elizbarrutiko eskolako ikasle-txartel berria aurkeztu gura dizugu. 
 
 Bi erakundeen ahaleginaren emaitza den txartel honek ikasle gisa aurkezteko eta 
ikastetxeko zerbitzu guztiez baliatzeko ahalmena emango dizu. 
 
 Era berean, gastu txikiak ordaintzeko (kafetegietan, kopiak egiteko, telefono kabinetan, 
e.a.), txartel gisa erabili ahal izango duzu, txanpon beharrik gabe. 
 
 Zure txartelaren erabilera guztien berri zehaztasun handiagoz izan dezazun, 
triptikoa bidaltzen dizugu. Zalantzarik izanez gero, Bilbao Bizkaia Kutxako edozein 
bulegotara jo dezakezu. 
 
 

Zeregin guztiak txartel bakar batean: 
 

 Ikasle-txartela. 
 Informazio-zerbitzua. 
 Euro 6000 txanpon-txartela. 
 Txanpon-txartel telefonikoa. 
 ... eta askoz ere zerbitzu gehiago. 

 
 Besterik gabe, jaso ezazu nire agurrik beroena. 
 

 
Bilbon, 1999ko urtarrilaren 6an 

 
 
 
 
 
 

Mikel Agirre Orbegozo 
BBKren zuzendaria 

 

ERABILERA AKADEMIKOAK: 
♦ Eskolako txartela 

Ikasleak identifikatzeko 
♦ Informazio-zerbitzua 

Zeure ikasketak nola doazen jakiteko, zeure notak, txosten akademikoa ezagutzeko, 
azterketen datak jakiteko... eta, gainera, agiri akademikoak eskatzeko ere bai. 
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23. ARIKETA  

DEIAK DESBIDERATZEA 
 

  
 Zerbitzu honek zure telefono mugikorrean hartzen dituzun deiak Estatuko beste sare finko 
nahiz mugikorretako edozein telefonotara desbideratzeko bidea ematen dizu. 

 
 

 Hainbat desbideratze mota dauzkazu zure esku: 

1. Dei guztiak desbideratzea: Zure telefono mugikorreko zenbakian hartzen diren 
dei guztiak zeuk aukeratutako helburura desbideratuko dugu. 

2. Komunikatzen ari denean desbideratzea: Zu hizketan ari zarela beste norbaitek 
deitzen badu, bigarren dei hau zuk aukeratutako helburura desbideratuko dugu. 

3. Erantzute ezagatik desbideratzea: Dei bati denbora jakin baten ondoren erantzu-
ten ez zaionean, dei hori zuk aukeratutako beste helburu batera desbideratuko dugu. 

4. Terminalean sartu ezinagatik desbideratzea: Zure telefonoa itzalita edo estal-
duratik kanpora dagoenean, deia zuk aukeratutako zenbakira desbideratuko dugu. 

 
 

 Desbideraketak abian jartzea, zeure telefono mugikorretik bertatik desaktibatuz eta 
egiaztatuz kontrola daiteke. Telefono gehienek eginkizun horiek oso erraz egiteko modua 
eskaintzen dute, haiek barnean dituzten funtzionamenduko menuen bitartez. 

 

PANTAILARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA TEKLEN FUNTZIOAK 
 

 
 Informazioa eta funtzioak: 

 Zuzen markatzen ari zarela egiaztatzea 

 Seinalearen indarra eta zerbitzuaren erabilgarritasuna egiaztatzea 

 Mezurik jaso duzun argitzea 

 Erabiltzen ari zaren lineak Linea Alternoen Zerbitzurik (ALS) duenetz jakitea 

 Bateriaren maila ikustea 
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24. ARIKETA: Idatzi Pernando Amezketarraren ipuin hau letra larria erabiliz. 
 

PERNANDO AMEZKETARRA 
 

Denak itsu 
 
baltzisketako festak San Juanetan izaten dira. Amezketatik gora, gaintxo batean 
dago herri hau. San Juan egun batez, Abaltzisketara joan zen Pernando. Festa 
usainak baino gehiago sabela ongi betetzeko asmoak eraman zuen hara nonbait. 

 

an ibili zen goiz guztian batera eta bestera norbaitek bazkaltzera 
gonbidatuko ote zuen. Bati eta besteri bere burua aurkezten saiatu zen, 
baina inork ez zion bazkari-konturik aipatzen. 

 
osez eta amorru bizian itzuli zen berriro Amezketara. Andreak 
arrautza frijituren bat eta  ogi koskorren bat emango zion noski 
etxera joan zenean. Pernandok beste era bateko mahaingurua 

espero zuen egun hartan. Horregatik joan zen Abaltzisketara. 
 
Dena dela, hurrengo egunean, Pernandori galdera hau egin omen zion 
norbaitek: 

—Eta? Zer moduz ibili zinen Abaltzisketa alde horretan? 
—Gaizki, motel, oso gaizki. Denak itsu zeudek. Inork ez ninduan ikusi. 

Inork bazkaltzera gonbidatu ez zuelako esan zion hori. 
 

Joxantonio Ormazabal 
 
 
 

A 

H 

G 
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1.  EGUNKARI ZUTABEAK 

 
Bai egunkarietan, bai aldizkarietan, bai beste zenbait dokumentu motatan ohikoa da 

zutabeak erabiltzea. Zutabe mota horiek egunkari-zutabeak dira. 
 
Zutabeak, testua idatzi baino lehen, edo testua idatzita dagoenean, defini ditzakegu. 

Errazena da testua zutabe batean idaztea, eta behin testua idatzita, testua markatzea eta 
zutabeetan formateatzea. 

 
Zutabeak sortzeko bi aukera ditugu: 
- Menu-barrako Formatua / Zutabeak erabiliz 
- Estandarra tresna-barra erabiliz 
 

1.1. MENU BARRAKO FORMATUA / ZUTABEAK 
 
Menu-barrako Formatua / Zutabeak aukeratzean, ondoren agertzen den leihoa irekitzen 

zaigu. Leiho horretan zehaztuko ditugu zutabeen ezaugarriak: 
 

Formatu 
konplexuagoak 

 
1100

 

AURKIBIDEA 
 
 
1. Egunkari-zutabeak 

1.1. Menu-barrako Formatua / Zutabeak 
1.2. Estandarra tresna-barra erabiliz 
1.3. Zutabe-jauziak 

2. Taulak 
2.1. Taula bat sortu 
2.2. Taula batean idatzi 
2.3. Taula formateatu 
2.4. Taula-propietateak 

3. Eskema zenbakidunak 
4. Oharrak  
5. Ariketak 
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1.2. ESTANDARRA TRESNA-BARRA ERABILIZ 

 
Estandarra tresna-barra erabili nahi badugu, behin testua markatua,  botoia sakatuko 

dugu eta sagua arrastatu, zutabe kopurua aukeratu arte. Kasu horretan zabalera bereko zutabeak 
baino ezin ditugu sortu. 

 
 

1.2. ZUTABE JAUZIAK 
 
Word-ek egindako zutabe-banaketan zutabe-jauzirik ez badago, geuk nahi dugun lekuan 

egin guk dezakegu. Horretarako, bi gauza egin ditzakegu: 
- <Ctrl> + <⇑ Shift> + < ↵ > teklak aldi berean sakatu 
- Menu-barrako Txertatu / Jauzia / Zutabe-jauzia sakatu 

 
 

2.  TAULAK 
 
Taulak erabiltzea informazioa antolatzeko oso modu erabilgarria da. Taula bat zutabez eta 

errenkadaz osatuta dago. Zutabe eta errenkada baten gurutzaketak gelaxka du izena. Gelaxka 
bakoitzak zenbakiak, letrak, ikurrak eta objektuak (irudiak, grafikoak…) ditu. 

 
2.1. TAULA BAT SORTU  

 
Taula bat sortzeko ere, ohi denez, bi aukera ditugu: 
- Estandarra tresna barrako  botoia sakatu 
- Menu-barrako Taula / Txertatu / Taula hautatu 
 

 ESTANDARRA TRESNA-BARRA ERABILIZ 
 

Estandarra tresna-barrako  botoia sakatzean, honako leihoa irekiko 
zaigu taularen zutabe eta errenkadak aukeratuko ditugu sagua arrastatuz. 
Adibidean, bi zutabe eta hiru errenkada dituen taula sortu dugu. 

Zutabeen artean marra bat 
ipintzeko. 

Aurrebista. 

Zeri aplikatuko diogun 
zutabe-formatua adierazi.

Zutabe aurrezarriak erabili 
nahi baditugu, eremu 
honetan agertzen direnetako 
bat aukeratuko dugu. 

Zutabe kopurua. 

Atal honetan zutabeen 
neurriak nahierara 
defini ditzakegu. 

Zutabe guztiak zabalera 
berekoak nahi badituzu, 
aukera hau aktibatu. 
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 MENU BARRAKO TAULA / TXERTATU / TAULA HAUTATU 

 
Menu-barrako Taula / Txertatu / Taula hautatzean, honako leihoa irekiko zaigu, taularen 

ezaugarriak zehaztatzeko: 
 

 
 
 

2.2. TAULA BATEAN IDATZI  
 
Taula agertzean, gelaxkak markatuak ikusiko ditugu, errazago betetzeko; dena den, marra 

horiek ez dira inprimatuko. Ertzak jarri nahi baditugu, Ertzak eta itzaldura aukera erabili 
beharko dugu. 

 
Taulan idaztean, <Tab> tekla erabiliko dugu gelaxka batetik bestera pasatzeko. Gelaxkaz 

gelaxka mugitzeko beste aukera sagua edo mugitzeko teklak erabiltzea da. 
 
Gelaxka batean sartu nahi dugun informazioak ez badu lekurik lerro batean, Word-ek 

berak banatuko du behar diren lerroetan. 
 
 

2.3. TAULA FORMATEATU  
 

 TAULAK ETA ERTZAK TRESNA-BARRA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zutabe kopurua. 

Errenkada kopurua. 

Taularentzako 
autoformatuak. Doitu zutabe-

-zabalera leihoari. 

Doitu zutabe-
-zabalera edukiari. 

Zutabe guztiak 
zabalera berarekin. 

Ertzeko marraren  
estiloa 

Ertzeko marraren  
lodiera 

Itzalduraren 
kolorea 

Ertzeko marraren 
kolorea 

Ertza non jarriko dugun 
adierazi: goian, behean, 
eskuinean… 

Gelaxken 
edukiaren 

lerrokapenak 

Autoformatua 

Gelaxken 
edukiaren 
norabideak 

Datu 
numerikoak 

batu 

Datuak 
ordenatu Taula 

margotu 

Ertza 
 ezabatu Taula 

txertatu 

Gelaxkak 
lotu 

Gelaxkak 
banandu 

Zutabeak eta 
errenkadak 
uniformeki 

banandu 
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 TAULA BATEN ITXURA MOLDATU 

 
- ZUTABE BATEN ZABALERA ALDATU 

 
Zutabe baten zabalera handitu edo txikitzeko, edozein gelaxkatan edo erregelatan 
dagoen ertz bertikal bat saguarekin arrastatuko dugu. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

- GELAXKA BATEN ZABALERA ALDATU 
 
Gelaxka baten zabalera handitu edo txikitzeko, gelaxka markatu eta, gero, haren 
edozein ertz bertikal arrastatuko dugu. 

 
 

- ERRENKADA BATEN ALTUERA ALDATU 
 
Errenkada baten altuera handiagoa edo txikiagoa jarri nahi badugu, edozein gelaxkatan 
edo erregelan dagoen beheko ertza saguarekin arrastatuko dugu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- TAULAREN ERTZAK ETA ITZALDURA EZARRI 
 
Taula bat sortzean, gelaxken ertzak ez dira inprimatzen. Beraz, erabiltzaileak ezarri 
beharko ditu. 
 
Ertzak eta itzaldura ezartzeko, menu-barrako Formatua / Ertzak eta itzaldura —
aurreko kapituluan ikusi den bezala— edo Taulak eta ertzak tresna-barra erabili 
beharko dugu. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Zutabearen ezkerreko ertza saguarekin arrastatzen 
badugu, zutabearen zabalera molda dezakegu. 

Errenkada baten beheko ertza saguarekin arrastatzen 
badugu, errenkadaren altuera molda dezakegu.

Ertzeko marraren 
estiloa 

Ertzeko marraren  
lodiera 

Itzalduraren 
kolorea 

Ertzeko marraren 
kolorea 

Ertza non jarriko dugun 
adierazi: goian, behean, 
eskuinean… 
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- ZUTABEAK, ERRENKADAK EDO GELAXKAK KENDU 

 
Taula baten zutabeak, errenkadak edo gelaxkak kendu nahi baditugu, haien barruan 
dagoen gelaxka batean jarri eta menu-barrako Taula / Ezabatu aukeran sartu, eta 
zehaztatu ezabatu nahi duzuna: taulak, errenkadak, zutabeak edo gelaxkak. 
 
 

- ZUTABEAK, ERRENKADAK EDO GELAXKAK TXERTATU 
 

Taula baten zutabeak, errenkadak edo gelaxkak txertatu nahi baditugu, menu-barrako 
Taula / Txertatu aukeran sartu, eta zehaztatu txertatu nahi duzuna: taulak, errenkadak, 
zutabeak edo gelaxkak. 
 
 

- GELAXKAK ZATITU 
 

Taula bat egiten dugunean, askotan gelaxkak zatitu beharra izaten dugu. Ikus dezagun 
adibide bat: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gelaxka bat zatitzeko, lehenengo gelaxka markatuko dugu eta menu-barrako Taula / 
Zatitu gelaxkak edo Taulak eta ertzak tresna-barrako  botoia sakatu eta honako 
elkarrizketa-koadro hau bete: 

 

 
 
 

- GELAXKAK BATU 
 
Taula bat egitean, askotan gelaxka batzuk batu egin behar izaten ditugu. Adibidez: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gelaxka batzuk batu nahi baditugu, horiek markatu eta menu-barrako Taula / Batu 
gelaxkak edo Taulak eta ertzak tresna-barrako  botoia sakatu. 

Zatitutako 
gelaxkak. 

Batutako 
gelaxkak.
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 AUTOFORMATUA 

 
 
 

Word-ek baditu zenbait autoformatu definituta, 
taulak hobeto aurkezteko. 

 
Autoformatu bat ezartzeko, menu-barrako Taula / 

Taularen autoformatua komandoa erabili beharko 
dugu. Aukera honetan sartzean, alboan dagoen 
leihoa irekiko zaigu, definitutako autoformatu bat 
hautatzeko. 

 
Autoformatu bat hautatu baino lehen, aurrebistan 

ikus dezakegu horren eragina edo nola geratuko den. 
 
 

 
 
 

2.4. TAULA PROPIETATEAK  
 

Taula baten propietateak definitzeko, menu-barrako Taula / Taula-propietateak aukeran 
sartu. Kasu horretan honako elkarrizketa-koadroa aterako zaigu: 

 
 

 TAULA FITXA   ERRENKADA FITXA 

 

 

 
Fitxa honetan taularen tamaina, lerrokapena  

eta testu-doikuntza zehatz ditzakegu.  
 

Taula baten Zabalera hobetsia izeneko laukian 
markatzen badugu, zutabe baten tamaina aldatze-
an, beste zutabeen zabalera automatikoki doituko 

da, taularen tamaina  lehenean mantentzeko. 

 Fitxa honetan errenkaden altuera eta  
beste zenbait ezaugarri defini ditzakegu. 
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 ZUTABE FITXA   GELAXKA FITXA 

 

 

 
Fitxa honetan zutabeen zabalera defini dezakegu.  Fitxa honetan markatutako gelaxkaren zabalera eta 

lerrokapen bertikala defini ditzakegu. 
 
 
3.  ESKEMA ZENBAKIDUNA 

 
Eskema zenbakiduna sortu nahi badugu, menu-barrako Formatua / Buletak eta zenba-

kitzea aukeratu, eta agertzen den leihoan Eskema zenbakiduna fitxa aukeratu. 
 

 
 
Leiho honetan lehenetsitako eskemak ditugu. 

Horietako bat aukeratuko dugu eta testua idatziko 
dugu.  

 
Testu bat idazten dugunean, hurrengo mailara 

pasatzeko, <Tab> tekla sakatuko dugu. Aurreko 
mailara pasatzeko, < ⇑ Shift> + <Tab> teklak 
sakatuko ditugu.  

 
 
 

Adibidez: 

 
 

<Tab> 

<Tab> 

<Tab> 

<Tab> 

<Shift> <Tab>

<Shift> <Tab>
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Goiko leihoan dagoen Konfiguratzeko aukerak botoian klik egiten badugu, eskema 

zenbakidun berria sor dezakegu. Orain, konfiguratzeko aukerak aztertuko ditugu: 
 

 
 
 
 
 

 
Zenbaki-formatua:  Leiho honetan aurreko eta oraingo pantailetan egiten diren hautuen 

araberako kasuan kasuko zenbaki-formatua agertuko da 
Adibidez: 1-, 1., (1), 1)… 

Zenbaki-estiloa: Aukera honetan zenbakiaren estiloa zehaztuko dugu, hau da, zenba-
kiak, letra minuskulak, letra maiuskulak, zenbaki erromatarrak… 

 
 

 
4.  OHARRAK 

 
Oharrak aipamenak, definizioak, eta abar jartzeko erabiltzen dira, testu nagusiaren 

irakurketa oztopatu gabe, betiere. Normalean, hitz ohardunari zenbaki bat jartzen zaio, eta 
testuaren beheko aldean dagozkion azalpenak jartzen dira. 

 
Bi ohar mota daude: oin-oharrak eta amaierako oharrak. Oin-oharra ohardun hitza duen 

orriaren amaieran kokatzen da. Amaierako oharra, berriz, dokumentuaren amaieran kokatzen da. 
 
 

 OHAR BAT JARTZEKO URRATSAK: 
 

1. Jarri saguaren erakuslea oharra ezarria duen hitzaren atzean. 
2. Menu-barrako Txertatu / Erreferentzia / Oin-oharrak hautatu. 
3. Agertzen den elkarrizketa-koadroa bete: 

Aurrebista 

Eskema-maila 

Zenbakiaren 
formatua 

Zenbakiaren 
estiloa 

Zenbakiaren letra-tipoa 
aldatzeko 

Maila honetako 
hasierako zenbakia 

Maila honetako zenbakiarekin 
agertzea nahi badugu aurrekoak ere 

Eskemaren  
maila honetako 

testuaren 
kokapena 

Maila honetako 
zenbakiaren 
kokapena 
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4. Oharra idatzi. Oharra letra txikiagoarekin idatziko dugu. Behin oharra idatzita, doku-
mentu nagusira itzuli eta jarraitu dokumentua idazten. 

5. Beste ohar bat jartzeko, jarraitu aurreko urratsak. Ez da berriro konfiguratu behar. 
 
 

Adibideak: 
 
 
 
Anorexia eta bulimia sendatzeko eguneko zentroa Algortan 
 
Amaia eta Elixabeth psikologoak dira eta Kattin biologoa, elikaduran1 aditua. Anorexia eta bulimia 
dutenentzat lehenengo zentroa ireki dute Algortan. Gaixoek, ospitaletik etxera joaten direnean, 
gizarteratu2 egin behar dute eta arazo psikologiko batzuk gainditu3. 
 
Hiru getxotar horiek joan den urrian sortu zuten Naibe, prestakuntzan4 urtebete eman ondoren. Gaixoen 
gurasoen eskakizunak entzunda hasi ziren lanean: “Gurasoek ziotenez dio Amaia Calvo psikologoak, 
ospitalea utzi ostean, hutsune itzela5 nabaritzen6 zuten; gorputza bere onera etortzen7 zenean joaten 
ziren etxera, baina arazo psikologikoak gainditu gabe. Gurasoek eguneko zentroak eratzeko eskatzen 
zuten, haien seme-alabak bergizarteratzeko tresna egokiak direlako”. 
 
Gaixoen astia8 betetzea da helburuetako bat. Ezer egin gabe daudenean, berriz ere gaixotasunean 
jauzteko9 arriskuan daude. Gaitzaren eraginez asko lagunik gabe egoten dira. Utzi egin dituzte lagunak 
eta etxean babestu10 dira. Eta etxean bertan ere baztertu egiten dira beren gelako bakardadean. Bolada 
batzuetan, bestalde, ez dira eskolara ere joaten, edo ikasturtea amaitua delako, edo, ospitaletik atera 
berriak izaki11, ahulegi daudelako. 
 

 

                                                 
1 ELIKADURA. – Alimentación. 
2 GIZARTERATU.- Gizarte+ra+tu. Insertarse en la sociedad. 
3 GAINDITU.- Goitu. Superar. 
4 PRESTAKUNTZA.- Presta+kuntza. Preparación. 
5 ITZEL.- Handia, gaitza.  
6 NABARITU.- Sumatu. Sentir. 
7 BERE ONERA ETORRI.- Restablecerse. 
8 ASTI.- Beta, Denbora . 
9 JAUZI.- Erori 
10 BABESTU.- Guarecerse 
11 IZAKI.- Baitira. Pues son. 

Ohar motak 

Ohar-zenbakitzea zein zenbakirekin 
hasiko den adierazteko Ohar-zenbakitzea zenbakiari 

jarraituz edo atal zein orrialde 
bakoitzean berriro hasiz egiteko 
aukerak ematen du 

Ikur bat aukeratzeko ohar-
seinaletzat 

Erabiltzaileak aukeratu duen ikurra 
agertuko da 

Zenbakiaren formatuak 
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5.  ARIKETAK 
 

 
 Ondoren, kapitulu honetan ikasitako gaiak lantzeko ariketak agertzen dira. 
 
 
 
 
1. ARIKETA 
 

Txinak Konstituzioa aldatu du ekonomia pribatuaren 
garrantzia azpimarratzeko 
 
Urrats garrantzitsuak eginez amaitu da Herri Asanblada Nazionalaren 9. Bilkura 
 
Txinak 1982ko Konstitu-
zioari zenbait zuzenketa 
eginez amaitu du Herri 
Asanblada Nazionalaren 9. 
Bilkura eta Zhu Rondji 
lehen ministroak markatu-
tako bideari helduz. Azken 
50 urteetan lehenengo al-

diz, ekonomia pribatuak 
estatu ekonomikoaren oi-
narri gisa duen garrantzia 
onartzen du zuzenketetako 
batek. Adituen hitzetan, 
Txinak komunismoa albo-
ratzeko urrats historikoa 
egin du. Alderdi komunis-

tako diputatu kontserbado-
reenek gogor gaitzetsi di-
tuzte aldaketa ekonomi-
koak, langabezia handitu 
eta gizartean egonezina 
areagotuko dutela arrazoi-
tuta. 

 
 
 
Egiteko urratsak: 
 

1. Idatzi testu osoa zutabe bakar batean. 
2. Jarri izenburuak duen marra. 
3. Jarri hiru zutabeak. 
4. Testua justifikatu. 
5. Marratxoak jarri. 
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3. ARIKETA 

Kaixo nire azukre koxkorra: 

Gutun honen bidez adierazi nahi dizkizut, barrenean, 
zugana ditudan amodiozko sentimenduak. 

Zu ikusi zintudan unetik, erakarpen berezi bat 
sumatzen dut, iman batek burdinari dion bezalakoa. 
Baina, noski, kasu honetan zu imana izango zinateke, 
hain garbi eta lirain beti. 

Zu gabe ezin izango nintzateke bizitzako momentu 
bat ere egon. Zu ez zaudenean, falta ederra sentitzen 
dut bihotzean, arnasteko oxigenoa baitzara, alboan 
behar zaitut bizi ahal izateko. 

Nire pentsamendu goxoenetan hor zaude, zu, izarra 
bezain dizdizari eta txori bat bezain airoso eta alaia. 
Zuk eman didazu bihotzeko poza, zu ikusteak 
alegratu nau, triste nengoen negu hotzean. 

Zure begiek, ene maitea, itsasoko kolore argi eta 
alaien edertasuna eta bakea ematen didate. Zure ile 
hori eta luzea, zure buru argi eta zentzuduna, zure 
edertasuna eta atsegintasunaz gain dagoen zure buru 
azkarra. 

Baina zugana gehien erakartzen nauten gauzak 
honako hauek dira: zure umorea, beti zorrotza eta 
egokia, eta beti dakizula ondo izaten eta momentu 
onak aurkitzen zure txiste edo istorioak kontatzeko. 

Amaitzeko esango dizut maite zaitudala, eta gutun 
honen bidez espero dut zuk nitaz gauza bera 
sentitzea. Agur, ene maitea, agur nire bihotza, zutaz 
pentsatzean hartzen dut nik benetako poza. 

 

Aitor Alonso 

 

Nire bihotzaren bahitzailea: 

Hain da handia nik zugatik sentitzen dudana, zu gabe 
nire bizitzak ez lukeela nora joanik izango. 

Zure gorputz liraina gogoratzen dudanean, beste 
unibertso batean sentitzen naiz.  

Zure azal leun eta zuria, esnea bezalakoa, ikusi 
ezinak tristatu egiten nau. 

Zu nire alboan ez zaudenean, defentsarik gabe 
sentitzen naiz.  

Hain da handia zuganako maitasuna, bakarrik 
zugandik hain urrun nagoela pentsatzeak hegazkin 
bat hartzeko eta zure alboan agertzeko gogoa ematen 
baitit. 

Gehiago elkar ikusiko ez dugula pentsatzeak hiltzeko 
gogoa bakarrik ematen didala edota, bestela, inorekin 
ez egoteko. 

Kalean ikusten ditudan aurpegi guztiak zurea 
bezalakoak direla iruditzen zaizkit eta han ez zaudela 
konturatzea gogorregia da askotan, eta negarrez 
hasten naiz. 

Zuk nire bihotza lapurtu zenidan eta horrekin batera 
nire irribarrea. Hain da tristea niretzat batera igaro 
genituen egun zoragarri haiek gogoratzea, zuk nire 
gustatzen zitzaizkidan gauza guztiak atsegin zenituen, 
eta horregatik ez ginen inoiz hitz egiten aspertzen. 

Nire zuganako tristura handitzen doanez, idazteari 
utzi egin behar diot. 

Bihotza lapurtu diozun, 

Mikel Iturmendi 

 

Nire azukre koxkorra: 

Oraindik ez dut lortu zure ile zoragarria, eguzkia bezain argitsua, eta zure begi handiak, itsaso kolorekoak, burutik 
kentzea. Ikusi zintudanetik, ez da egon momentu bat ere zutaz pentsatzen egon ez naizena. Saiatu arren, ezin zaitut 
ahaztu. 

Oso lagunak gara, baina ziur nago nor naizen ez duzula asmatuko. Eskutitz hau bidaltzen dizut, aurrez aurre ez 
naizelako ausartzen. Zutaz oso maiteminduta nago, nire ametsa gu biok nobioak izatea da, baina ordura arte, 
honelako eskutitzak bidaliz konformatu beharko ut. 

Laster arte. Musu handi bat. 

AMODIOZKO GUTUNAK 
Maiteminduen Balendin Deunaren eguna dela eta, hainbat amodiozko gutun heldu 

da Interneteko gure erredakziora. Hona hemen aukeratutako batzuk. 
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4. ARIKETA 
 

NIRE AITAREN ETXEA 
 

GABRIEL ARESTI 
 

EEEUUUSSSKKKAAARRRAAAZZZ   
 
Nire aitaren etxea defendituko dut. 
Otsoen kontra, sikatearen kontra, 
lukurreriaren kontra, justiziaren kontra 
defenditu eginen dut nire aitaren etxea. 
 
Galduko ditut aziendak, soroak, pinudiak; 
galduko ditut korrituak, errentak, interesak, 
baina nire aitaren etxea defendituko dut. 
 
 
Armak kenduko dizkidate, 
eta eskuekin defendituko dut 
nire aitaren etxea; 
eskuak ebakiko dizkidate, 
eta besoarekin defendituko dut 
nire aitaren etxea; 
besorik gabe, bularrik gabe utziko naute, 
eta arimarekin defendituko dut 
nire aitaren etxea. 
 
Ni hilen naiz, nire arima galduko da, 
nire askazia galduko da, 
baina nire aitaren etxeak iraungo du zutik. 

GGGAAAZZZTTTEEELLLAAANNNIIIAAAZZZ   
 
Defenderé la casa de mi Padre. 
Contra los lobos, contra la sequía, 
contra la usura, contra la justicia, 
defenderé la casa de mi padre. 
 
Perderé los ganados, los huertos, los 
pinares; perderé los intereses, las rentas, 
los dividendos, pero defenderé la casa 
de mi padre 
 
Me quitaran las armas, y con las manos 
defenderé la casa de mi padre; 
me cortarán las manos, y con los brazos 
defenderé la casa de mi padre; 
me dejarán sin brazos, sin hombros 
y sin pechos, y con el alma 
defenderé la casa de mi padre. 
 
 
 
Me moriré, se perderá mi alma, 
se perderá mi prole, 
pero la casa de mi padre seguirá en pie. 

 
 
 
 
 

  Musika: Bittor Aiape   
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5. ARIKETA Taula hau idatzi, eta amaitu ondoren beheko urratsak egin. 
 

BANKETXEA BULEGOA SERIEA ETA 
ZENBAKIA ZENBATEKOA 

A Banketxea  34 0131243-0 144.251
B Banketxea  8 8874823-2 748.352
C12 Banketxea  606 9198935-1 356.710
D Banketxea  915 5892899-0 77.451
E13 Banketxea  10 0198723-6 167.382
F Banketxea  9354 9471891-1 431.719
G14 Banketxea  4678 0682373-2 194.135
 
URRATSAK 
 

1 -. Aldatu ertzak eta itzaldura. 
2 -. Errenkada bat txertatu. 
3 -. Autoformatua aukera erabiliz, eman beste itxura bat. 
4 -. Gorde testua. 

                                                 
1. Gallartako sukurtsala. 
2. Ordiziako sukurtsala 
3. Muskizko sukurtsala. 
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6. ARIKETA 
 

GOI-MAILAKO PROGRAMAZIO-LENGOAIAK 
 

 ERABILERA BEREZITASUNAK URTEA 

FORTRAN Kalkulu zientifikoetan - Ia konputagailu guztietan egoten da. 
- Formulak adierazteko erraztasuna. 1956 

BASIC Kalkulu zientifikoetan 
eta enpresa-lanetan 

- Mikrokonputagailu guztietan agertzen da. 
- Interpretatzaile gehienetan. 1965 

PASCAL Kalkulu zientifikoetan - Diseinu beherakorrerako erraztasuna. 
- Programazioaren irakaskuntzarako sortua. 1969 

COBOL Enpresa-lanetan - Ingelesez irakurtzeko erraza. 
- Enpresa-lanetarako gehien erabiltzen dena. 1960 

RPG Enpresa-lanetan 
- Ikur bereziak dagozkien zutabeetan jarriz 

idazten dira programak. 
- Erregistroak definitzeko erraztasuna. 

 

ADA Kalkulu zientifikoetan 
eta enpresa-lanetan 

- Denbora errealeko sistemetarako. 
- Oraindik amaitu barik, baina jende asko eta 

diru asko dauka atzetik. 
- Etorkizuneko programatzeko lengoaia 

omen. 

1982 

LISP Adimen artifizialean - Adierazpide matematiko berezi batean 
oinarritua. 1960 

PROLOG Adimen artifizialean - Logika matematikoan oinarritua. 
- Japoniarrak robotak egiteko hautatu dutena. 1972 

 
7. ARIKETA 
 

ORDUTEGIA 
      

 ASTEARTEA ASTELEHENA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

1. NATUR 
ZIENTZIAK INFORMATIKA TEKNOLOGIA EUSKARA TEKNOLOGIA 

2. GIZARTE-
-ZIENTZIAK INFORMATIKA ETIKA TUTORETZA ERLIJIOA TEKNOLOGIA 

 J   O   L   A   S  -  O   R   D   U   A 
3. MATEMATIKA IKERKETA-

-LANTEGIA INGELESA MATEMATIKA INGELESA 

4. INGELESA GIZARTE-
-ZIENTZIAK 

NATUR 
ZIENTZIAK NATUR ZIENTZIAK MATEMATIKA 

 B   A   Z   K   A   R   I   A 

5. GAZTELANIA GAZTELANIA GIZARTE-
-ZIENTZIAK GAZTELANIA HEZ. FISIKOA 

6. EUSKARA EUSKARA ERLIJIOA IKERKETA-
-LANTEGIA HEZ. FISIKOA 

 



Informatika-aplikazioak  -  154 

8. ARIKETA 
 
 

AZALERA, BIZTANLE KOPURUA, DENTSITATEA ETA 
ETORKIZUNEKO BIZTANLE KOPURUAREN ESTIMAZIOA 

 
 

 Azalera 
(km2) 

Biztanleak 
 (milakotan) 

Dentsitatea
(bizt./km2)

Biztanle kopuruaren 
estimazioa 
(milakotan) 

Herrialdea  1989 1990 1989 2000 2020 
1. Alemania 248.700 61.715,1 62.679,0 248,2 64.300,4 58.817,6
2. Belgika 30.500 9.927,6 9.947,8 325,5 9.893,5 9.422,8
3. Danimarka 43.100 5.129,8 5.135,4 119,0 5.213,2 4.967,9
4. Espainia 504.800 38.851,9 38.924,5 77,0 39.440,8 37.409,3
5. Frantzia 544.000 56.071,0 56.304,0 103,0 57.610,9 53.484,3
6. Grezia 132.000 10.019,0 10.046,0 75,9 10.193,0 10.139,0
7. Herbehereak 41.200 14.805,2 14.892,6 359,3 15.859,8 16.516,8
8. Irlanda 68.900 3.521,8 3.506,5 51,1 3.500,4 3.347,5
9. Italia 301.300 57.504,7 57.676,4 190,9 57.579,4 53.843,7
10. Luxenburgo 2.600 374,9 378,4 144,2 383,4 385,1
11. Portugal 92.100 10.304,8 10.336,9 111,9 11.819,1 10.912,0
12. Erresuma Batua 244.100 57.150,5 57.409,0 234,1 59.380,0 60.737,0
EUROPA 12 2.253.300 325.376,3 327.236,5 2040,1 335.173,9 319.983
 
 
 
9. ARIKETA 
 
 
   

Helbideak 
   Programa-kontagailua 
  BEREZIAK Instrukzioak 
 ERREGISTROAK  Memoria 
   Metagailua 
   Aurkibidea 
  LANEKOAK Egoera 
   Pilaren erakuslea 
 TARTEKO MEMORIA  SARRERA-BUFFERRA 
 (BUFFERRA) IRTEERA-BUFFERRA 
 MEMORIA NAGUSIA Laneko area, datuak, emaitzak 
  Programako area 
 MEMORIA LAGUNGARRIA Sarrera/Irteera periferikoak 
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10. ARIKETA 
 

FITXATEGIEN ERABILTZE-ORRIA 
ERABILTZAILEA: ASTEA : 

Data Fitxategia Mota 
(Word...) Deskribapena Egilearen 

inizialak Diskoa Aldatua 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
11. ARIKETA 
 
 

 
HALVA nazioartekoa 

Musika-kaxen salmentak 

 Herrialdea Salmentak 
(kopurua) 

Salmentak 
(gordinak) 

Prezioa 
(Batez bestekoa) 

 
 Brasil 9.000 560.000 62 
 Erresuma Batua 10.000 1.250.000 125 
 Frantzia 12.000 1.400.000 117 
 Italia 6.500 550.000 85 
 Portugal 5.000 370.000 74 
 Islandia 7.000 490.000 70 
 Japonia 12.000 1.800.000 150 
 Herbehereak 20.000 2.400.000 120 
 Norvegia 4.800 960.000 200 
 Guztira 86.300 9.780.000 1003 
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12. ARIKETA 
 
 

HONDAMENDI, S.A.  Lan-taldea 1997  Zenb. Saila  
MUSKIZ Urteko Plana   Txanda   

URTARRILA  OTSAILA  MARTXOA 
A A A O O L I  A A A O O L I  A A A O O L I 
  1 2 3 4 5       1 2       1 2 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
27 28 28 30 31    24 25 26 27 28    24 25 26 27 28 29 30
                31       
                       

APIRILA  MAIATZA  EKAINA 
A A A O O L I  A A A O O L I  A A A O O L I 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                30       
                       

UZTAILA  ABUZTUA  IRAILA 
A A A O O L I  A A A O O L I  A A A O O L I 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  29 30      
                       

URRIA  AZAROA  ABENDUA 
A A A O O L I  A A A O O L I  A A A O O L I 
  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     
                       

URTEKO LANALDIA h lanegun h  
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13. ARIKETA Idatzi ariketa hau, oin-oharrak erabiliz. 
 
 
 
 
Anorexia eta bulimia sendatzeko eguneko zentroa Algortan 
 
Amaia eta Elixabeth psikologoak dira eta Kattin biologoa, elikaduran15 aditua. Anorexia eta bulimia 
dutenentzat lehenengo zentroa ireki dute Algortan. Gaixoek, ospitaletik etxera joaten direnean, 
gizarteratu16 egin behar dute eta arazo psikologiko batzuk gainditu17. 
 
Hiru getxotar horiek joan den urrian sortu zuten Naibe, prestakuntzan18 urtebete eman ondoren. 
Gaixoen gurasoen eskakizunak entzunda hasi ziren lanean: “Gurasoek ziotenez dio Amaia Calvo 
psikologoak, ospitalea utzi ostean, hutsune itzela19 nabaritzen20 zuten; gorputza bere onera 
etortzen21 zenean joaten ziren etxera, baina arazo psikologikoak gainditu gabe. Gurasoek eguneko 
zentroak eratzeko eskatzen zuten, haien seme-alabak bergizarteratzeko tresna egokiak direlako”. 
 
Gaixoen astia22 betetzea da helburuetako bat. Ezer egin gabe daudenean, berriz ere gaixotasunean 
jauzteko23 arriskuan daude. Gaitzaren eraginez asko lagunik gabe egoten dira. Utzi egin dituzte 
lagunak eta etxean babestu24 dira. Eta etxean bertan ere baztertu egiten dira beren gelako 
bakardadean. Bolada batzuetan, bestalde, ez dira eskolara ere joaten, edo ikasturtea amaitua delako, 
edo, ospitaletik atera berriak izaki25, ahulegi daudelako. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
16 GIZARTERATU.- Gizarte+ra+tu. Insertarse en la sociedad. 
17 GAINDITU.- Goitu. Superar. 
18 PRESTAKUNTZA.- Presta+kuntza. Preparación. 
19 ITZEL.- Handia, gaitza.  
20 NABARITU.- Sumatu. Sentir. 
21 BERE ONERA ETORRI.- Restablecerse. 
22 ASTI.- Beta, Denbora . 
23 JAUZI.- Erori 
24 BABESTU.- Guarecerse 
25 IZAKI.- Baitira. Pues son. 
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14. ARIKETA Idatzi honako ariketa hau, amaierako oharrak erabiliz. 
 
 

MEMORIA 
 
 

Ordenagailuak bere memorian gordetzen dituen programak eta datuak. Memoriak bi atal 

nagusi ditu: biltegiratze masiboareni memoria eta memoria nagusiaii. 

 

Memoria nagusia ere bi eratakoa izan daiteke: RAMiii memoria eta ROMiv memo-

ria. RAM memorian edukia alda daiteke. Memoria horretan irakurri eta idatzi egin daiteke. 

ROM memorian ezin da idatzi, eta, beraz, haren edukia ezin da aldatu. Irakurtzeko baino 

ez da erabiltzen. 

 

RAM MEMORIA: 
 

Ordenagailuak duen logika oso sinplea da: erabiltzaileak emandako 

datuak jasotzen ditu (teklatua erabiliz, adibidez), mikroprozesadorean prozesatzen 

ditu eta emaitzak aurkezten ditu (monitorean, eman dezagun). 

 

 Baina mikroprozesadoreak ez ditu datuak teklatutik zuzenean jasotzen eta 

ez ditu emaitzak pantailara zuzenean bidaltzen. Datuak, behin-behingoz biltzen di-

tuen osagai batean kokatzen dira: RAM memorian. RAM memoria oso garrantzi-

tsua da. Mikroprozesadoreak, berriz, oso datu gutxirekin egin dezake lana. Beraz, 

beste osagai bat behar du, datuak behar dituenean, osagai horretatik hartzeko. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Biltegiratze masiboaren memoria, diskete, disko gogor eta bestelako elementu magnetikoz osaturik dago. 
ii Memoria nagusia osagai elektronikoz osaturik dago. Memoriaz hitz egiten denean, normalean era horretako 
memoria aipatu nahi izaten da. 
iii Ausazko atzipeneko memoria. 
iv Irakurtzeko baino ez den memoria. 
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1.  IRUDIAK 

 
Gure dokumentuetan leku askotatik har ditzakegu irudiak: aurrez diseinatutakoak, beste 

fitxategietakoak, arbelekoak… 
 
Irudi bat txertatzeko, menu-barrako Txertatu / Irudia aukera hautatuko dugu. Horren 

barruan honako aukera hauek ditugu: 

- Aurrez diseinatutako irudiak 

- Fitxategi batekoak 

- Eskaner edo kamerakoak 
 
 
1.1. AURREZ DISEINATUTAKO IRUDIAK 

 
Aukera honetan sartzen bagara, leihoaren eskuineko aldean honako elkarrizketa- 

-koadroa irekiko zaigu: 
 
 
 

 

Autoedizioa 
 1111
AURKIBIDEA 
 
1. Irudiak 

1.1. Aurrez diseinatutako irudiak 
1.2. Fitxategi batetik 
1.3. Internetetik 
1.4. Irudi-barra 
1.5. Irudi-propietateak 

2. Marrazki-barra 
3. Ekuazioak 

3.1. Ekuazio-barra 
3.2. Adibidea 

4. WordArt  
5. Ariketak 
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Testua bilatu: Gai jakin bati buruzko irudi bat bilatu nahi 

badugu, aukera honetan gai horri buruzko hitzen bat idatzi eta 
Bilatu aukera sakatuko dugu. 

 
Non bilatu: Ordenagailuan daukagun irudi-galeria bat aukera-

tzeko erabiltzen dugu. 
 
Emaitza mota: Aukera honetan objektu mota zehaztu behar 

izango dugu: irudia, argazkia, soinua, bideoa… 
 
Multimedia-galeria: Ordenagailuan daukagun multimedia-galeria 

irekitzen du. Aukera honen bidez, errazago aukera ditzakegu irudiak. 
 
Multimedia-galeria linean: Aukera honen bidez bila ditzakegu 

irudiak Interneten. 
 
Bilatu: Behin azaldutako aukerak zehaztuta, Bilatu botoia saka-

tuko dugu irudiak bilatzeko.  
 
 

1.2. FITXATEGI BATETIK 
 
Dokumentua irekiren antzeko leihoa irekiko da, erabiltzaileak irudia dagoen lekua 

zehatz dezan. 
 

 
 
 
 
 

1.3. INTERNETETIK 
 
Aurrez diseinatutako irudiak ikustean, Interneten bilatzeko aukera ikusi dugu. Dena den, 

Interneten ikusten dugun edozein irudi gure dokumentuan kopia dezakegu. Bi aukera ditugu 
Web orrialde bateko irudi bat kopiatzeko: 

- Irudiaren gainean saguaren eskuineko botoia klikatu eta Gorde irudia honela 
aukera hautatu. Irudia gure diskoan gordeko dugu, eta dokumentuan txertatuko dugu 
aurreko aukeran azaldu den bezala. 

- Irudiaren gainean saguaren eskuineko botoia klikatu eta Kopiatu aukera hautatu. 
Dokumentuan Itsatsi aukera hautatzean txertatuko dugu. 

Irudi mota zehaztu. Fitxategiaren izena. 

Irudia txertatu. 

Irudiak eta karpetak. 
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1.4. IRUDI BARRA 

 
Irudi-barraren bidez irudiaren honako ezaugarri hauek zehatz ditzakegu: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. IRUDI PROPIETATEAK 
 
Irudi-propietateak zehaztu nahi baditugu, irudia markatu eta testuinguru-menuko Irudi- 

propietateak aukeratuko dugu. Agertzen den elkarrizketa-koadroan honako ezaugarri hauek 
zehatz ditzakegu: 

- Tamaina: Edozein unitate erabiliz, tamaina jakin bat adieraz dezakegu. 

- Diseinua: Irudia lerrokatu, eta testua eta irudia doitu.  

- Irudia: Irudiaren distira, kontrastea eta ur-marka definitzeko aukerak zehatz ditzakegu. 

- Web: Erabiltzen dugun nabigatzailean irudia pantailaratu ezin bada, erakutsiko duen 
ordezko testua jarri. 

 
 

2.  MARRAZKI BARRA 
 
Gure dokumentuetan, zenbait oinarrizko marrazki egin ditzakegu: marrak, laukiak, 

elipseak, kurbak, testu-laukiak, eskuz egindako formak. Izan ere, marrazkiekin honako 
eragiketak bete ditzakegu: ertzak jarri, betegarria ezarri, irudia biratu… Aukera guzti horiek 
marrazki-barraren bidez egin ditzakegu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kontraste 
gehiago edo 
gutxiago eman 

Irudia txertatu 

Kolore mota: automatikoa, 
zuri-beltza, ur-marka… 

Distira gehiago edo 
gutxiago eman 

Moztu 

 
Irudia 
biratu 

 
Irudia 
konprimitu 

Lerro-
-estiloa 

 
Irudiaren 
formatua 

Hautatutako 
irudi-aukerak 
desegin 

Testua 
doitu 

Irudia 
gardendu 

Testu-laukiak Lerro-estiloa 

Marrazkiak 
aukeratu 

Geziak 

Autoformak 

Elipseak 

Marrak 

WordArt 

Laukiak Organigramak 
sortu 

Irudiak txertatu

Lerro-kolorea 

Aurrez diseina-
tutako irudiak 

Betegarria 

Letra-kolorea 

Gidoi mota 

Itzaldura-estiloa 

Gezi-estiloa 

3D estiloak 
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3.  EKUAZIOAK 
 
Testu zientifiko eta matematikoetan, askotan, formula matematikoak agertzen dira. 

Formula horietan ikur eta karaktere-egitura bereziak erabili behar ditugu. Microsoft Word 
XPk Ekuazio-editorea eskaintzen digu, formula hauek idatzi ahal izateko.  

 
Dokumentu batean ekuazio bat idazteko, honako urrats hauek jarraitu behar ditugu: 
 
1. Klikatu ekuazioa kokatu nahi duzun lekuan. 
2. Menu-barrako Txertatu / Objektua aukera hautatu. Sortu berria aukeran Ekuazio-

-editorea hautatu. 
 

 
 
3. Ekuazioa sortzeko, aukeratu ekuazio-barran beharrezko diren ikurrak eta aldagaiak, 

eta zenbakiak idatzi. Barraren goiko aldean 150 ikur matematiko baino gehiago ditugu; 
beheko aldean frakzioak, integralak eta beste eragiketak idazteko txantiloiak ditugu.  

4. Dokumentura itzultzeko, dokumentuaren edozein lekutan klik egin. 
 

3.1. EKUAZIO BARRA 
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3.2. ADIBIDEA 

 
Honako formula hau idazteko jarraitu behar ditugun urratsak ikusiko ditugu: 
 

 

1. Menu-barrako Txertatu / Objektua aukera hautatu. Sortu berria aukeran 
Ekuazio-editorea hautatu. 

 

2. Erakuslea lauki batean agertzen da eta Ekuazio-barra agertzen da: 
 

3. «Q» eta «=» ikurra idatzi testu arrunta izango balitz bezala. 
 

4. Klikatu  botoia eta  hautatu. 
 

5. Klikatu berriro  botoia eta  aukeratu. 
 

6. Idatzi letrak eta zenbakia testu arrunta balitz bezala, eta, biderketa ikurra jartzeko, 
egin klik  botoian, eta dagokion ikurra hautatu. 

 

7. «2» idatzi ondoren, sakatu gezia birritan izendatzailera pasatzeko. Idatzi «Cp» testu 
arrunta izango balitz bezala. 

 

8. Egin klik ekuaziotik kanpo, dokumentuaren edozein lekutan, eta ekuazioa doku-
mentuan txertatuko da. 

 

9. Ekuazioa aldatzeko, egin klik bikoitza haren gainean Ekuazio-editorea irekitzeko. 
 
 

4.  WORDART 
 
WordArt programaren bidez, zenbait efektu berezi egin diezaiokegu testuari. Izenburua 

eta testua nabarmendu ditzakegu: okertu, biratu, hiru dimentsiotan jarri… 
 
Dokumentu batean WordArt erabiltzeko, honako urrats hauek jarraitu behar ditugu: 
 
1. Klikatu WordArt kokatu nahi duzun lekuan. 
 

2. Menu-barrako Txertatu / Irudia / WordArt edo marrazki-barrako  aukera hautatu. 

Cp
DCgQ 2××

=

Q: Eskabide-bolumena 
Cg: Eskabide-kostua 
D: Urtero eskatutako kantitatea 
Cp: Artikuluaren biltegi-kostua 
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3. Agertu den leihoan WordArt-estiloa aukera beharko dugu. 
 
4. Leiho honetan testua idatzi eta formateatu egingo dugu. Letra-tipoa, letra-tamaina, 

letra lodia eta letra etzana hauta ditzakegu. 
 

 
 
5. Behin testua txertatuta, WordArt barra agertuko zaigu, honako aukera hauek 

zehazteko: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ARIKETAK 
 

 Ondoren kapitulu honetan ikasitako gaiak lantzeko ariketak agertzen dira. 
 

Idatzitako 
testua aldatu 

WordArt-eko 
formatua 

aldatu 

Testua 
doitu 

WordArt-eko 
estiloa zehaztu 

Testu-forma 
aukeratu 

Letra-altuera 
berbera jarri 

Testua 
lerrokatu 

Testua 
bertikalean 

jarri 

Letra-tarteko 
hutsunea 
zehaztu 
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1. ARIKETA Marraztu honako organigrama hau, Laukizuzena erreminta erabiliz. 
 
 
 
  
            ZUZENDARIA 
 
 
 
           ADMINISTRAZIOA                   IDAZKARITZA 
 
 
      SAILBURUA         SAILBURUA 
 
 
            IDAZKARIAK 
ADMINISTRATZAILEA         KONTULARIA 
 
 
 
 
 
 
2. ARIKETA Marraztu honako organigrama hau Testu-laukia izeneko erre-

minta erabiliz.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

C:\ 

 
WINDOWS 

 
OFFICE 

 
WORD 

 
EXCEL 
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3. ARIKETA Egin ariketa hau, Deiak izeneko autoforma erabiliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ARIKETA Egin honako marrazki hauek, Autoformak eta Testu-koadroa 

izeneko erremintak erabiliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZ ERRE

Adi!!!  
  

Beste kasu askotan 
bezala, EDIZIOA 

menuko Ebaki, Kopiatu 
eta Itsatsi komandoak 

tresna-barran daude, eta 
bertatik erabil litezke. 

ARROLETZA ARGITALETXEA 
 
 

AKZIODUNENTZAKO TXOSTENA 
2004ko UZTAILA 
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5. ARIKETA 
 
 
 
 
 
 
           AURREIKUSI            ANTOLATU 
 
 
 
 
 
 
 
           ZUZENDU  
 
 
 
   KONTROLATU          KOORDINATU 
 
 
  
 
 
                AGINDU 
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6. ARIKETA Idatzi ekuazio hau, ekuazio-editorea erabiliz: 
 
 

n
x

x ∑=
 

 
 
 
7. ARIKETA Idatzi honako ekuazio hau eta jarri ertzak eta itzaldura. 
 
 

( ) ( )x a b a
b a

x b b a
b a

− +
−
−




















= − +

−
−





















1
2 2 2

1 1

2

1
2 2 2

1 1

2

1 1
 

 
 
 
 
8. ARIKETA Idatzi ekuazio hauek: 
 
 
1
2

    
5

4
23

 

 
1

2 1
3

+
    

α
α

2cos1
sin
+

 

 

X     x y z= + +2 3 1
2  

 

a b b c+ + +   







++ 2

3
21 2x
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9. ARIKETA 
 
Macintosh Avenue 
 
 
 

 
ZER DIRA SISTEMA 
ERAGILEAK? 
 
Rafa Muñoa eta Aintzane Zubeldia 
 
 
 
 

 
Aurreko gaia 

hardwareari eskaini 
diogu eta honako hau, 
berriz, software mota 
bati eskainiko diogu; 
sistema eragileei, hain 

zuzen ere.  
Sistema eragileak 

hardwarearekin (hau da, 
osagai fisikoekin) lotura 
estuena duten software- 

 mota dira. 
 
 

Sistema eragilea ordena-
gailuak beharrezkoa duen 
softwarea da. Guk hain 
ezaguna dugun PC orde-
nagailuak ezingo luke 
funtzionatu tresna pizte 
hutsarekin. 
 
Sistema eragilerik gabe 
berehala kexatuko litza-
teke gure ordenagailua 
“No system disk” edo 
antzeko mezu batekin. 
Sistema eragilea beha-
rrezkoa du gure PC orde-
nagailuak. 
 
Irudian ikusten duzunez, 
ordenagailuaren egitura 
konplexu samarra da: 
hardwarea, sistema eragi-
lea, aplikazioak... dira 
bere zatiak (logikoak eta 
fisikoak). 
 
Aurreko irudian agertzen 
da zati horiek nola koka-
turik dauden: mailaka, 
maila baxuena zati fisi-
koan (hardwarean) koka-
tuz, ondoren sistema era-
gilea (hardwarearekin 
lotura estuena duen soft-
warea) eta azkenik aplika-
zioak (testuak idazteko, 

kalkuluak egiteko... era-
biltzen den softwarea). 
 
Sistema eragilean sakon-
tzeko, ordenagailua balia-
bide multzo bezala kontsi-
-deratuko dugu. Kontsi-
derazio horrek asko 
erraztuko du gure azter-
keta. 
 
Ordenagailua baliabide 
gisako kontzeptuan sar-
-tzen ditugu hardware-
-baliabideak (mikroproze-
-sadorea, memoria, inpri-
-magailua... betiere atal 
fisikoak dira) eta baita 
software-baliabideak ere 
(ordenagailuan gorderik 
ditugun hainbat datu eta 
programa). 
 
Ordenagailua baliabide- 
 multzo gisa kontsidera-
tzen bada, sistema eragilea 
baliabide horiek ku-
deatzeko diseinaturik da-
goen softwarea da. 
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10. ARIKETA
 

 OLENTZERORI GUTUNAK 
 Eider Hurtado Perises 
 “Auskalo” - Santurtzi 
 B KATEGORIA, 1. SARIA 
    

 
Olentzero maitea: 
 
  Mila aldiz entzuna dut existitzen ez zarelako kontu bera, eta badakit 
hori horrela dela, baina urtero, Gabonetako garaian eta abenduko 24.a 
ailegatzen den heinean, nire barnean zerbaitek kilikatzen nau. Horregatik, 
berriro hemen nago egun hori noiz helduko zain. 
 
  Hamabost urteko neska santurtziar bat naiz eta, urtero bezala, 
zugana nator nire Gabonetako eskakizunak azaltzeko.  
 
  Aurten ere belarritako pare bat eskatuko dizut, baita libururen bat 
ere eta, betiko moduan, ezusteko opariren bat eskertuko nizuke. Horretaz gain, 
txakurtxo bat ekartzea gustatuko litzaidake, orain mendian daukagun baserritxo 
batean bizi den euskal artzain bat daukat, eta, nire ustean, bakarti xamar 
sentitzen da egun batzuetan guztiz bakarrik egon ohi delako, gustuko inorekin 
ezin baita berarekin egon. Horregatik, harentzako laguntxo bat nahiko nuke. 
 
  Baina benetan nahi nukeena da datorren urtean aurten izan ditudan 
arazotxoak ez edukitzea, zorte ona edukitzea eta parranda itzelak egitea; familia 
ahaztu gabe, noski. Haientzako ere niretzat eskatzen ditudan gauza on guztiak 
nahiko nituzke eta nik jasan behar izan ditudan gauza desatseginak haiek jasan 
behar ez izatea. 
 
  Famili kontuak aipatu ditudala aprobetxatuz, nire nebari buruz hitz 
egin nahi nizuke. Zortzi urteko mutikoa da eta aurten jada haren lagunak zu 
existitzen ez zarela esaka hasi dira, eta berak ez daki zer sinetsi. Alde batetik, 
bere bizitza osoan sinetsi izan du gizon lodikote batek opariak ekartzen zizkiola 
urtean behin eta urtero ilusio handiz itxaroten zuen egun hori, eta orain bat-
-batean bere ilusioak hautsi egin dira. Norbaitek zera esan dio: hainbeste miretsi 
izan duen gizon hori ez dela existitzen eta dena zortzi urtez iraun duen gezur 
hutsa izan dela. Ez al zaizu krudela iruditzen? 
 
 Kontu horri bueltaka aritu naiz eta zera pentsatzen dut: beharbada 
horregatik guztiagatik idazten dudala nik urtero honelako eskutitz bat, ez dudala 
nire haurtzaroko fantasi mundua utzi nahi. Zuk zer uste duzu? 
 
     ( . . .) 
 
Eskerrik asko, Olentzero, urtero gurekin izateagatik. 
 
 
Agur eta datorren urte arte. 

Eider Hurtado 
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11. ARIKETA 
 

Guggenheim 
Bilbao 

 
Guggenheim Bilbao museoaren 
irekiera 

Frank O. Gehry arkitektoaren proiektuari 
jarraiki, 1993an hasi ziren museo berria 
eraikitzen. Guggenhein-New York 
museoarekin gertatu zen antzera (hura 
Frank Lloyd Wright-ek proiektatua), 
diseinu arkitektoniko hau bera da egiazko 
artelana, bertan egoki nahasten dira 
altzairua, harria, titanioa eta ura. Irekiera 
ofiziala 1997ko urriaren 18an, larunbata, 
izan zen. Orotara, 24.000 m2-ko azalera du, 
eta horretatik 11.000 m2 erakusgelatzat. 
Museo berriak nazioarteko programazioak 
antolatuko ditu; horren bidez, Bilbo 
nazioarteko arte-zirkuituetan sarturik 
geratuko da. 

 

Proiektua 
Guggenheim museoa eraikitzeko azken 
konpromisoa 1992ko otsailaren 27an sinatu 
zuten Jose Antonio Ardanza lehendakariak 
eta Solomon R. Guggenheim Fundazioko 
arduradunek. 

Poz ematen digu proiektua epearen barruan 
bukatu zela esan ahal izateak. 1997ko 
urriaren 19an, Frank O. Gehry arkitektoaren 
maisu-lanak Guggenheim-Bilbao museoko 
ateak ireki zituen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarifak 
 
 Pta. Eur. 
Helduak 
Erretirodunak 
Ikasleak 
12 urtetik behera 
Taldeak 

1.000 
500 
500 

Dohainik 
900 

6,01
3,01
3,01

Dohainik
4,81
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12. ARIKETA 
 
 

AUSKALO KIROLAK 
 
 

 Emate-agiriaren zenb.: 
 
  
 
 
 NORI EMANA: 

 
 
 
 
 
DATA: 
 
 

KOPURUA KODEA/ERREF. DESKRIBAPENA PREZIOA 
(unitatea) 

PREZIOA 
(guztira) 

     
     
     
     
BIDALKETA MODUA: ONARTUA: 
 
 
 

 

 

 

Meatzari etorbidea, 12 
48500 - Gallarta 
Telf.: 636 67 78 
Faxa: 636 45 54 

Jaun/Andrea: 
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13. ARIKETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraupen luzeko ibilaldian 
arazorik gabe parte hartu ahal 
izateko, prestakuntza fisiko 
egokia eduki beharra aipatu 
dugu jadanik. Prestakuntza 
fisikoak bere helburuak lor 
ditzan, ariketa egiten duenak 
osasuntsu egon behar du. 
Batzuetan, pertsonak ez du 
izaten dituen hainbat 
gaixotasun eta ezbeharren 
berri, eta egoera horretan 
iraupen luzeko ibilaldian parte 
hartuz gero, bere osasuna 
arriskuan jartzen du. 

Horrexegatik, ibiltariak 
bere osasun-egoeraren berri 
izan dezan, bere kabuz egin 
ditzakeen azterketaz gain kirol- 
medikuak azterketaren bat egin 
beharko lioke. 

 
 

 
 
 

 Entrenatu gabea Entrenatua 
Taupada-maiztasuna 60-70 taup./min 30-55 taup./min
Gantz-ehunekoa % 18-24 % 9-12 
Gihar-ehunekoa % 44 % 48-52 
Bihotzaren diametroa 12 cm 18 cm 
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14. ARIKETA 

 

Jendeak dioenez, gazteok 
irudi txarra ematen dugu. 
Egia da, baina ez horren-
besterako. Normala denez, 
gaztaroan normalak ez diren 
gauzak egiten ditugu; Hau 
da, nagusitzat hartzea gus-
tatzen zaigu. Badago jendea 
nagusi itxura hartzeko, erre, 
drogak hartu, alkohola 
edan... egiten dituena. 
Gazteok, orokorrean, ez 
gara ondo konpontzen 
gurasoekin. Eta horren 
zergatia badakit. Adibidez, 
gazte bat bere lagunekin 
erretzen ari da egun batean; 
gazte horiek ezkutuan 
ibiltzen dira eta sekretua 
gordetzen dute; gurasoek 
harrapatzen dituzte eta 
gero... Normala da ez 
konpontzea ondo. 
Gainera denok ez gara 
berdinak: batzuk ikasten 
saiatzen gara, beste batzuei 
berdin zaizkie ikasketak. 
Ez dut ulertzen zergatik 
gazteok (batzuk) ez dugun 
ikasten. Hain zaila al da?  

Ordu pare bat ikasten egon 
eta nahiko da. Ez da zertan 
kalera irten parrandan. 
Borrokak ere ikusten dira 
gazteen artean. Baina 
nondik ikasi dugu hori 
guztia? Ez da guk gure 
kontura ikasi dugulako, ez. 
Telebistan ikasten dugu, eta, 
telebistan ez bada, 
gurasoengandik.  
Guraso batzuei berdin zaie 

zer egiten duten euren 
seme-alabek. 
Nagusiak eta gazteak berdi-
nak omen gara, batzuk zein 
besteak pertsonak garelako. 
Orduan, zergatik ez gaituzte 
errespetatzen, guk haiek 
errespetatu behar izaten 
ditugun bezala? Adibidez, 
dendetan dendariek helduak 
errespetu osoz tratatzen 
dituzte; gu, gazteok, berriz, 
ez gaituzte ondo tratatzen. 
Orokorrean gazteok nola-
koak garen kontatzen dut. 
Beno, nire iritzia eman dut, 
baina orain ni nolakoa 
naizen kontatuko dut.  
Ondo konpontzen naiz 
gurasoekin. Erretzen badut, 
nik kontatu egiten diet, 
ezkutuan ez ibiltzeko. Ez 
dut lapurtzen, eta azterketa 
garaian nahiko ikasten dut. 
Alkohola, drogak... ez ditut 
gogoko. 

 
Nerea Elosegi 

12 urte 
DBHko 1. maila 
Iurreta (Bizkaia) 

 
 
 
 
 

GAZTEEN IRUDIA  
KOMUNIKABIDEETAN 

 

Nik Nerea Elosegi dut izena, 12 urte ditut eta DBHko 1. mailan 
ikasten dut. Nire adinari dagokionez, gaztea naiz eta orain gazteei 

buruzko testu bat idatziko dut.
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15. ARIKETA: 
 
 
 

 
 

Telebistan askotan agertzen dira. Agertzen diren gehienak 
amerikarrak dira: SENSACION DE VIVIR eta SISTERS 

SISTERS e.a. 
 
ormalean aberatsak, politak eta 
ondo jantzita ikusten dira. 

Informatiboetan, berriz, gazteei buruz 
informazioa ematen dutenean, 
gehienetan berri txarrak izaten dira: Rol-
-jokoa, droga-kontua, umeen 
bortxaketak… 

 
inean agertzen diren gazteak ere 
politak eta ausartak izaten dira. Ezin 

dugu sinetsi telebistan agertzen den 
guztia, zeren han ematen dutena gezurra 
baita. 

elebistako publizitateak guk desio 
batzuk izatea nahi du. Adibide bat: 

autoa iragartzen dutenean, gehienetan, 
neska bat dago iragarkian, eta ondoan 
ikusten den gizonak bi gauza desiratzen 
ditu, autoa eta emakumea. 

este adibide bat: FANTAren 
iragarkia. Iragarki horretan jende 

guztiak mozten du ilea FANTA bat 
eskuratzeko. Iragarki guztiak jendea 
engantxatzeko eginak daude.  

adago jendea iragarkiak besterik 
ikusten ez duena. Guk, gazteek 

eginiko informatiboak jarri beharko 
genituzke, eta, horrela, jakingo genuke 
benetan gazteak zer nahi dugun eta 
egiten duguna plazaratuko litzateke. 

 EGILEAK: 
DBHko 2. D mailako ikasleak 

ADINA: 
14,15,16 

IKASTETXEA; 
LASARTEKO INSTITUTUA, 

LASARTE-ORIA.GIPUZKOA 
E-MAIL: 

Loka002p@dv.ikasnet.net 

N 

Z 

T 

B

B
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1.  KONBINAZIO BIZKORRA 

 
Korrespondentzia-konbinazioa egin ahal izateko, bi fitxategi mota izan behar ditugu: 

- Fitxategi nagusia: Gutunaren edo dokumentuaren gorputza. 
- Datu-fitxategia: Erregistroak dituen fitxategia. Fitxategi nagusiaren Datu- 

fitxategiak duen erregistro adina kopia sortuko dira fitxategi nagusiarenak 
(baldintzarik ez bada jarri). 

 
Konbinazioa egiteko jarraitu behar diren urratsak ikusiko ditugu: 

 
1. Datu-fitxategia sortu: 

Sortu Word dokumentu bat eta kopia ezazu taula bat. Lehenengo lerroak eremuen 
izenak izango ditu. Ondoren, bigarren lerrotik aurrera konbinatuko ditugun erregistroak 
idatziko ditugu. 
 
Adibidez: 
 

Izena Abizenak Hiria Adina Tratamendua 

Joseba Arana Bedia Bilbo 35 1 

Miren Bilbao Astigarraga Donostia 32 2 

Andoni Kastrexana Gurpegi Bilbo 29 1 

Nuria Lujua Arbide Gasteiz 26 3 

Ane Zuloaga Astorkia Donostia 31 1 
 
Gorde taula, DATUAK izenarekin. 

 

 

    Posta-konbinazioa 
 1122

AURKIBIDEA 
 
1. Konbinazio bizkorra 
2. Erregistro-aukerarekiko konbinazioa 



Informatika-aplikazioak -  178 

 
2. Fitxategi nagusia sortu: 

Sortu Word dokumentu bat eta kopia ezazu konbinatu nahi duzun gutuna edo dokumentua. 
 
Adibidez: 

 

 
Kaixo: 
 
 Gutun honen helburua posta-trukeren konbinazioaren proba bat egitea da. Zerbait 
idatzi behar dugu, txepelkeria bada ere. Jadanik bi lerro idatzi ditugu, eta kalkulatzen 
dut lerro hau amaitutakoan hiru idatziak izango ditudala. Beraz, honekin nahikoa 
izango da probatxoa egiteko. 
 
Agur bero bat. 
 

Izenpetua: 

 
Gorde dokumentua GUTUNA izenarekin. 
 

3. Zehaztu konbinazioaren Fitxategi nagusia: 
- Ireki konbinatu nahi dugun dokumentua. Gure kasuan GUTUNA dokumentua da. 
- Tresnak / Gutunak eta Posta-konbinazioa / Posta-konbinazioko morroia. 
- Zehaztu dokumentu mota —kasu honetan, Gutuna— eta Jarraitu hautatu. 
 

 
 
- Zehaztu zein den Fitxategi nagusia eta Jarraitu hautatu: 

 

1

2

4

3
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4. Zehaztu konbinazioaren Datu-fitxategia: 

- Gure kasuan Idatzitako dokumentua erabili aukera hautatuz zehaztuko dugu. 
Arakatu aukeraren bidez zehaztuko dugu zein fitxategia erabiliko dugun: 

 

 
 

5. Adierazi Fitxategi nagusian erabiliko ditugun Datu-fitxategiaren eremuak. Hori egiteko, 
Elementu gehiago aukera hautatu. 
 

 
 

- Aukera honetan markatuko ditugu erabiliko ditugun eremuak: 
 

 
 

4

3

5
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- Morroiaren Jarraitu aukera hautatu. 
- Gure kasuan, behean agertzen den bezala utziko dugu gutuna: 
 

Kaixo «Izena» «Abizenak»: 
 
 Gutun honen helburua posta-trukeren konbinazioaren proba bat egitea da. Zerbait 
idatzi behar dugu, txepelkeria bada ere. Jadanik bi lerro idatzi ditugu, eta kalkulatzen 
dut lerro hau amaitutakoan hiru idatziak izango ditudala. Beraz, honekin nahikoa 
izango da probatxoa egiteko. 
 
Agur bero bat. 
 

Izenpetua: 
 

  
6. Eremuak kokatuta daudela, bi dokumentuak —GUTUNA eta DATUAK— konbinatu 

baino ez dugu egin behar.  
 

 
 
7. Eta prozesua amaitzeko, bi aukeren artean hautatu beharko dugu: 

- Sortutako dokumentuak moldatu 
- Sortutako dokumentuak inprimatu  

 

 
  

6
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2.  ERREGISTRO AUKERAREKIKO KONBINAZIOA 
 

Aukera hau azaltzeko, ariketa baten bidez egingo dugu. Horretarako, Bilboko bezero-
entzako gutunak aterako ditugu. 

 
1. Jo dezagun aurreko atalean azaldu diren urratsak jarraitu ditugula. 
 
2. Posta-trukea konbinatu tresna-barra pantailaratu behar dugu. 
 

3. Barra honen  botoia sakatuko dugu, eta honako elkarrizketa-koadroa agertuko zaigu: 
 

 

 
 

 
Eremuaren ondoan dagoen gezian klik egingo dugu, eta gure baldintza aukeratuko dugu. 
Guk aukeratuko ditugu Bilboko bezeroak: 

 
 

 
 

 
4. Honako aukeraren bat hautatu: 
 

 
 
 
 

Posta elektronikoan konbinatu. 

Konbinatu eta inprimatu.

Dokumentu berri batean konbinatu.
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