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Aplikazio eta programa 

informatikoak konfiguratzea eta 

pertsonalizatzea

Eduki digitalen 

sorkuntza.

Aplikazio eta programa 

informatikoak 

konfiguratzea eta 

pertsonalizatzea



Programen eta gailuen konfigurazioak 

pertsonalizatzeko gai izango zara

Dagoeneko eginda dauden programen oinarrizko 

konfigurazioak eta konfigurazio aurreratuak aldatu 

ahal izango dituzu

Programa eta aplikazioen kodearen 

funtzionamendua ulertuko duzu

HELBURUAK

Jarduera hau amaitzean, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



• Konfigurazio lehenetsia

• Windowsen hasierako konfigurazioak eta 

konfigurazio aurreratuak

• Office-ko aplikazioen konfigurazioa

• Nabigatzaile bat konfiguratzea eta 

pertsonalizatzea

AURKIBIDEA



Programen konfigurazio lehenetsia, aldaketarik egin ezean datorrena,
normalean ez da gomendagarriena. Honetarako prestatuta dago:
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Adin 
guztietako 

erabiltzaileak

Ingelesez, 
gehienetan

Maila 
grafiko 
ertaina

Segurtasun 
maila 

ertaina

KONFIGURAZIO LEHENETSIA

Konfigurazioa programa baten aldagaiak zehazten dituen datu-multzoa da, oro har hasieran kargatzen 

direnak. Erabiltzaileak konfigurazioa oraindik definitu ez badu (pertsonalizatua), programak edo 

sistemak konfigurazio lehenetsia kargatuko du.



Oinarrizko konfigurazio batek 

gure ezaugarrien eta beharren 

arabera egokitzea ahalbidetuko 

digu: sexua eta adina, hizkuntza, 

maila grafikoa eta segurtasun-

maila.

Adina eta 
sexua

Hizkuntza

Maila 
grafikoa

Segurtasun 
maila

PROGRAMEN OINARRIZKO 

KONFIGURAZIOA
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Windows sistemarekin ordenagailu 

bat erabiltzen duzun lehen aldian, 

hasierako konfigurazioa egin 

beharko duzu. Oso erraza eta 

intuitiboa da.

Microsoften kontu bati lotzea 

gomendatzen da, horrela, OneDrive

hodeian biltegiratzeko zerbitzua 

erabili ahal izango dugu. Zure 

lehentasun eta konfigurazio guztiak 

hodeian gordeko dira eta beste 

ordenagailu batetik erraz 

berreskuratu ahal izango dira.

Espazioa aurrezteko eta ordenagailua 

ez mantsotzeko, ezabatu behar ez 

dituzun aurrez instalatutako 

aplikazioak.

Eskualdea eta 
hizkuntza 

konfiguratu

Lizentziaren 
baldintzak 
onartzea

Zure kolore-
gama 

pertsonalizatzea

Zure 
ordenagailuaren 

izena hautatu

Wifi sare bat 
aukeratu

Doikuntza 
azkarrak
onartzea

Microsoft 
kontua sartzea

WINDOWSEN HASIERAKO 

KONFIGURAZIOA
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Windows-en konfiguraziotik, aukera eta aldagai mota guztiak pertsonaliza 

ditzakegu, gure gustuen eta beharren arabera egokitzeko eta aldatzeko.

WINDOWSEN KONFIGURAZIO 

AURRERATUAK
2



Gaueko argia konfiguratzea, testuaren tamaina aldatzea, pantailaren bereizmena, jakinarazpenak 

erakustea nahi dugun aukeratzea, tableta modua aktibatzea, gailuen artean partekatzea, hondoaren 

edo blokeo-pantailaren irudia aldatzea, etab., gure nahierara konfiguratu ditzakegun itemen zerrenda 

zabala dugu eskura, Windows erabiltzean dugun esperientzia hobetzeko eta aberasteko.
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Honako balio hauek alda ditzakegu:

• Ia edozein programa edo aplikaziok aukera ematen digu 

gure beharren arabera konfiguratzeko eta 

pertsonalizatzeko.

• Har ditzagun, adibidez, Office-ko aplikazioak: txantiloi 

propioa sortu eta erabil dezakegu Word, Power-Point eta 

Excel-erako.

letra tipoa
karaktereen 

arteko 
distantzia

marjina diseinua 

testu/parrafo/
dokumentuar
en formatua

estiloa testua irudiak 

OFFICE APLIKAZIOEN 

KONFIGURAZIOA
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Konfigurazioa atalean, aukera eta aldagai mota guztiak pertsonaliza ditzakegu, 

gure gustuen eta beharren arabera egokitzeko eta aldatzeko.

Nabigatzaileek ere gure gustuetara eta interesetara egokitzeko aukera ematen 

digute.

Sinkronizazioa 
kudeatzea

Web orri jakin 
bat zabaltzea 
nabigatzailea 

irekitzean

Markatzaileak 
inportatzea

Pasahitzak 
kudeatzea

Aspektua eta 
gaiak aldatzea

Markagailu-barra 
kudeatzea

Letra tipoa 
pertsonalizatzea

Helbide-barrako 
bilatzaileak 

administratzea

Lehenetsitako 
nabigatzailea 

hautatzea

Pribatutasuna 
eta segurtasuna

Hizkuntzak Deskargak Inprimagailuak Irisgarritasuna Sistema

NABIGATZAILEAREN KONFIGURAZIOA 

ETA PERSONALIZAZIOA
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Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu
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