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Zer da e-Mintza? 

e-Mintzak modu zuzenean eta errazean komunikatzeko bidea ematen du. Dohainik 

deskargatzen den programa honek komunikazio taula bat sortzen du piktogramak edo 

irudiak eta soinuak erlazionatuz. Gainera lau bertsiotan prestatua dago, bakoitza ahots 

mota batekin (neska gaztea, emakumea, mutil gaztea eta ginonezkoa), erabiltzaileak 

euren ahots berrian identifikatuak sentitu daitezen. Taula lenguaiari, textuei, irudiei, 

soinuari eta bideoei dagokienez erraz egokitzen da, erabiltzailearen beharren arabera. 

Erabiltzaileak solaskidearekin hobe elkar eragingo du ukimenezko pantaila duen 

tableta batean, baina era berean, ukimenezkoa ez den ordenagailu batean 

ere xaguaren bidez.  

Hasiera batean autismoa duten pertsonei komunikazioa errazteko pentsatua izan  

bazen ere (aplikazioaren ebaluaketa beraiengan egin baita) programa beste hainbat 

pertsonek erabili dezakete honek egokitzeko dituen aukerak direla eta. Honela, 

adibidez, oraindik ahozko hizkuntza eskuratu ez duten gortasuna duten haurrentzat, 

adimen urritasun larria duten pertsonentzat, iktus edo istripu baten ostean garun-kaltea 

jasan duen edonorentzat, endekapenezko gaixotasunak dituzten pertsona 

nagusientzat, ospitalean intubaturik edo lagunduriko aireztapena duten pertsonentzat, 

etab. baliagarria izan daiteke. 

e-Mintza Policlinica Gipuzkoako Dr. Carlos Elosegui eta Orange Fundazioaren arteko 

elkar ekimena da.  

Garapen teknikoa Nesplora enpresak burutua izan da. Poiektuak fase desberdinetan 

Gautena Autismo Elkartearen ezinbesteko partaidetza izan du. Halaber, erabilitako 

piktogramen parte bat Aragoiko piktogramen eta baliabide grafikoen portalekoak dira 

(ARASAAC). 

e-Mintzak Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioko Plan Avanza2-ren laguntza 

ekonomikoa izan du. 
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e-Mintzaren atalak: 

Programa bi aplikazioz osatzen da: 

-e-Mintza: oinarrizko kategoria batzuk dituen komunikazio taula batekin osatzen da. 

Kategoria bakoitzaren gainean zapaltzean, piktograma multzo batez osatutako pantaila 

berri bat irekitzen da bakoitzak bere soinu lotua duelarik. Beraz, piktograma bakoitzean 

zapaltzean ahotsak “arbelean” kokatzen den mezu lotua zuzenean bidaltzen du, esaldi 

bat osatzeko. 

-Autore Tresna: sail honetatik tutoreak (familiartekoa, terapeuta edo pareko norbait) 

edo erabiltzailea berak, kasuren batean, e-Mintza pertsonalizatu ahal izango du. 

Honela, erabiltzaile bakoitzaren beharrei egokituriko komunikatzaile bat diseinatu ahal 

da. Kategoria bakoitzean testu, piktograma, soinu eta bideo berriak txertatu edo gehitu 

daitezke era errazean. Autore tresnan burutzen den edozein eguneratze, e-Mintza 

aplikazioan isladatuko da automatikoki. 

Programak atal osagarri bezala, eguneroko agenda pertsonala egiteko aukera ematen 

du. 

Gutxieneko betebeharrak: 

e-Mintza ukimenezkoak diren edo ez diren euskarri ezberdinetan funtzionatzen du: 

mahai gaineko ordenagailuetan, netbooketan,  portatiletan eta Adobe Air teknologia 

jasaten duten tabletetan. Eskatzen den gutxieneko tamaina 10 hazbetekoa da eta 

1024x600neko gutxieneko bareizmena. Euskarri desberdinetarako proiektua da, 

Windowsen, MacOSen eta Androiden (2.2 bertsiotik aurrera) erabiltzeko prestatua 

dago. 

Windowserako deskarga: 

Windows gailuetan e-Mintza erabiltzeko betebeharrak: 

-Sistema eragilea: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, o Tablet PC. Edizioa 

Service Pack 2 edo 3kin ( 64-biteko edizioak barne); Windows Server® 2003 edo 2008; 

Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, edo Enterprise (64-biteko 

edizioak barne); Service Pack 2rekin; edo Windows 7 (64-biteko edizioak barne). 

-Prozesatzailea: Intel® Pentium® III 1GHz edo nagusia; edo Intel Pentium 4 2GH edo 

nagusia. 

-RAM: 512MB gutxienez (1GB gomendatua). 
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MacOSerako deskarga: 

MacOS gailuetan e-Mintza erabiltzeko betebeharrak: 

-Sistema eragilea: Mac OS X v10.6 edo v10.7. 

-Prozesatzailea: Intel Core™Duo 1.83GHz edo nagusia. 

-RAM: 512MB gutxienez (1GB gomendatua). 

Androidentzat deskarga: 

e-Mintza erabiltzeko ezinbestekoa da tableta Adobe Air teknologiarekin bateragarria 

izatea (Adobek ziurtatzen dituen tableten zerrenda, 

http://www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/tablets.html) eta gainontzeko 

gutxieneko betebeharrak: 

-Sistema eragilea: Google Android™ 2.2 edo nagusia. 

Prozesatzailea: ARMv7 edo nagusia. 

RAM: 256MB gutxienez. 

 

 

 

KONTUZ! Oraingo bertsioa ez da iPadarekin bateragarria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/tablets.html
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e-Mintza nola erabili: 

Deskarga eta instalazioa: 

e-Mintza deskargatzeko prozesua berdina da sistema guztietan, hala ere instalazio 

prozedurak sistema bakoitzaren berezko desberdintasunak dauzka. Mac OS duen 

gailu batean prozesu osoa nola egin azalduko dugu: 

a)Deskarga: 

 

1.Irudia: e-Mintza deskargatzeko leihoa. 

Deskarga egiterako orduan, leiho batean aukeratu behar duzu zein hizkuntzatan 

egin nahi duzun deskarga, gaztelania, euskara edo bertsio elebiduna aukeratu 

dezakezularik. 
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2.Irudia: Deskargarako aukeran dituzun hizkuntzak. 

 

deskarga zein ahotsarekin egin nahi duzun aukeratu behar duzu. e-Mintzak 

pertsona errealek emandako lau ahots mota desberdin eskaintzen ditu, , zuzenduta 

dagoen erabiltzailearen arabera. Aukeratu daitezken ahotsak honela daude 

izendatuak: 

-Emakumezkoa. 

-Neska gaztea. 

-Gizonezkoa. 

-Mutil gaztea.  
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3.Irudia: e-Mintzarako aukeratu ditzakezun ahotsak. 

Halaber, xede estatistikoentzat, deskarga egiten duen pertsona zein autore mota 

den adieraziko bazenigu eskertuko genizuke. 

 

4.Irudia: Deskarga egiteko baldintzak onartu. 
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Parametro guztiak betetzean <Onartu> zapaldu . Programak deskargatzeko minutu 

batzuk behar ditu. 

 

5.Irudia: Informazio leihoa: deskarga burutzen ari dela jakinarazten digu. 

b)Instalazioa: 

e-Mintza deskargatu ostean, exe. fitxategiaren gain klik bikoitza eginez eta azaltzen 

diren pausoak jarraituz gero, instalazio prozedura beste edozein softwarena 

bezalakoa da.  

Instalakuntza bi ataletan banatua dago. Erabilpen lizentzia baieztatu ondoren, alde 

batetik, sistemak Adobe Air instalaturik eta eguneratuta dagoen frogatzen du. 

Honela ez bada, instalatu eta/edo eguneratzen du. Adobe Air instalatu eta minutu 

batzuk pasa ostean, e-Mintzaren instalakuntza prozesua automatikoki hasiko 

dainstalakuntzarako direktorioa aukeratu dezakegularik.  
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6.Irudia: Idazmahiaren kaptura dmg fitxategia deskargaturik.  

Behin dmg fitxategiaren descarga burutua izan, klik bikoitza egiten dugu honen 

gain eta e-Mintza Erabiltzeko Lizentzia agertzen zaigu. 

 

 

Figura 7: e-Mintza Erabiltzeko Lizentziaren komunikazio leihoa.  

 

<Aceptar> sakatu ondoren, e-Mintzaren ikonoa eta instalakuntza bukatzeko egin 

beharrekoa azaltzen duen leiho bat agertuko da.  
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Figura 8: e-Mintzaren ikonoa eta azalpen testua duen leihoa.  

 

Ikonoa programa egikaritu nahi dugun lekura herrestatu (idazmahaia, aplikazioak, 

etab.) eta bukatu da: 

 

 
Figura 9: e-Mintzaren ikonoa idazmahaian. 

 
 

Programa egikaritzeko klik bikoitza egin zazu e-Mintza ikonoan.  
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e-Mintzan sartu: 

Behin deskarga gauzatuta, e-Mintzaren ikonotik komunikazio tresnan eta autore 

tresnan sartuko zaitezke.  

e-Mintza irekitzean komunikatzeko oztopoak dituen erabiltzaileak erabiliko duen 

komunikazio taula agertuko da. e-Mintza irekitzen duzun lehen aldian aurrez 

diseinaturiko12 kategoria azaltzen dira. Hauetariko edozeinetan zapaltzean pantaila 

berri bat irekitzen da, non soinu batekin loturiko piktograma multzo bat azaltzen den. 

Piktograma batean zapaltzean, ahotsak mezua arbelera bidaltzen du esaldia eraikiz. 

Adibidez, JANARIAK kategorian plater eta elikagai desberdinak eskaintzen dira eta 

erabiltzaileak guzti hauen artean aukera egin dezake (piktogramen edo argazkien 

bidez irudikatuak). 

 

e-Mintzatik irten: 

Erabiltzailea bere kontuz ustekabean irten ez dadin, <Irten> ikonoaren gain klik 

egitean arbelean irteteko segida sartzeko testua agertuko da. Segida hau 

<BAI><BAI> botoia sakatzean datza, hau da, bi aldiz <BAI> ikonoan sakatzea.  

 

10.Irudia: Irtetzeko segida: bi aldiz <BAI> botoiean sakatu. 
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Kontuan izan, <BAI> botoiaren kontzeptua aldatuz gero, irteteko segida elementu 

berri honekin egingo dela.Adibidez, <BAI> botoia aurkitzen den botoian <Gustatzen 

zait> sartzen baduzu, irteteko segida bi aldiz <Gustatzen zait> botoia sakatzea 

izango da. 

Autore tresna: 

Programa pertsonalizatzeko eta erabiltzailearen beharrei eta gaitasunei egokitzeko 

Autore Tresnan sartu behar zara. Autore Tresnarekin e-Mintzak dituen funtzio 

desberdinak ezagutuko dituzu,programari ohituz.  

Oso gomendagarria da editatzen hasi aurretik karpeta bat sortzea (e-Mintza 

izenarekin, adibidez) zure ordenagailu edo tabletan eta honen barnean beste karpeta 

bana sortzea atal bakoitzarentzako (dokumentuak, irudiak, soinuak eta bideoak). 

Karpeta hauetan programan sartzen zoazen informazioa gorde dezakezu. Halaber, 

gomendagarria da karpeta honen kopia bat egitea beste izen batekin (adibidez, e-

Mintza eta e-Mintza1). Behin informazioa pertsonalizatua dagoenean, saia zaitez 

jatorrizko karpeta ez ukitzen. Puntu hau garrantzi handikoa da, izan ere, karpeta 

hauetako elementuren bat edo karpeta osoa ezabatzen bada pertsonalizatutako datu 

guztiak galduko dituzu. 

Autore tresnan sartzeko goiko eskuineko aldean dagoen <AUTORE> botoia sakatu. 

Jarraian leiho bat irekiko da eta hurrengo pasahitza sartu beharko duzu: admin. 
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11.Irudia: Autore Tresnarako sarbide leihoa: Pasahitza: admin. 

Behin Autore Tresnan sartuta, pantaila programaren antzekoa dela frogatuko duzu. 

Desberdintasuna atal honetatik erabiltzailearen beharren arabera programa editatu 

dezakezula da.  

Errazagoa izan dadin, Autore Tresna hurrengo lau ataletan banatuko dugu: 

1. Goiko menuko botoiak. 

2. Arbela. 

3. Koloreak. 

4. Kategoriak eta elementuak. 
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12.Irudia: Jarraian deskribatuko ditugun atalen banaketa. 

1.GOIKO MENUKO BOTOIAK: 

Botoiak bere edizio aukeren arabera taldekatu ditugu, horrexegatik, atal 

batzuetan botoi bat baino gehiago sartzu dugu edizio mekanismoak eta editatu 

daitezkeen atalak berdinak baitira. 

1.1 OINARRIZKO EDIZIO INSTRUKZIOAK: 

HASIERA, AUTORE eta EU edo ES botoiak: 

Editatu ezin diren botoi bakarrak dira. 

<HASIERA>ren funtzioa programaren hasierako puntura itzultzearena da. 

Botoi honetan sakatzean, arbelean hautaturiko elementu guztiak ezabatzen 

dira. 

<AUTORE> botoia sakatuz Autore Tresnan sartzen zara. Lehenik 

pasahitza(admin) eskatzen dizu, edizio gune honetara sartzen ari dena 

tutorea dela ziurtatzeko. Botoi bera <e-Mintza> bihurtzen da Autore 

Tresnaren barnean aurkitzen zarenean. Botoi hau sakatuz Autore Tresnatik 

irtengo zara, programara itzuliz.  
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Deskarga bertsio elebidunean egin baduzu, <ES> (Gaztelera) edo <EU> 

(Euskara) botoia ikusi ahalko duzu arbelaren eskuineko aldean. Botoi honek 

hizkuntza batetik bestera aldatzeko aukera ematen dizu. Ezin da editatu. 

BAI, EZ eta IRTEN botoiak: 

<BAI>, <EZ> eta <IRTEN> botoiek editatuak izateko aukera berdinak dituzte. 

Hauetariko edozein botoietan sakatuz, hauen ezaugarri fisikoa editatu ahal 

izango duzu: 

1.Titulua. 

2.Irudia. 

3.Soinua. 

4.Bideoa. 

5.Koloreak. 

 

13.Irudia: Botoien edizio gunea. 
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1.1.1 Tituloa: 

Sartu botoian ikusi nahi duzun testua. Kontuan izan gehienezko leku zehatz 

bat dagoela. Garrantzitsua: ziurtatu testua zuzen agertzen dela aurre 

ikustean. 

 

14.Irudia: Titulua sartu behar den leihoa. 

Elementuaren barruan ez baldin baduzu aldaketa gehiago egin behar sakatu 

<Gorde aldaketak> botoiean. 

Aldiz, burututako aldaketak gorde ez daitezen sakatu <Gorde gabe itzuli> 

botoiean. 

1.1.2 Botoiaren irudia: 

Botoiaren irudiaren gunean <Irudia kargatu> (fitxategi batetik), <irudia 

ezabatu> eta <irudia atzeman> (webcamatik) aukera daukazu. Azken funtzio 

hau gailuak webcama duenean agertuko da. 

Sistemak ondorengo irudi formatuak onartzen ditu: jpg, png, gif, nahiz eta 

lehenengo biak gomendatzen diren. Halaber, garrantzitsua da irudia 

horizontala izatea, bertikalean daudenak ikus-aldaketa txiki bat jasan 

baitezakete. 
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15.Irudia: Botoiaren irudiaren edizio gunea. 

Irudia editatzerakoan bi aukera dituzu: 

1.Irudi berri bat txertatu fitxategi batetik.<Irudia kargatu> botoia sakatzean, 

besterik adierazi ezean, e-Mintzako irudiak aurkitzen diren karpetan 

kokatzen den leiho bat irekitzen da . Zure irudia gordeta duzun karpetara 

heldu behar zara. Irudian klikatu eta <Ireki> botoia sakatu. Gogora itzazu 

irudiari dagozkionaurreko gomendioak. 

 

16.Irudia: Fitxategi batetik irudia txertatu. 
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2.Irudi bat atzeman gailuko webcamatik.Zure gailuak webcama badu edo 

webcam bat instalatua baduzu, <Irudia kargatu> aukeraren alboan argazki 

makina baten ikonoa agertuko da. Sakatu hemen eta leiho berri bat irekiko 

da. 

 

17.Irudia: Webcamatik irudi bat atzemateko botoia. 

<Irudia atzeman> botoia sakatu eta atzemandako irudia <Atzeman> jartzen 

duen laukian agertuko da. 

 

18.Irudia: Irudia webcamatik atzeman. 
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Errepikatu nahi baduzu berriz sakatu <Irudia atzeman>. Kontuan izan irudi 

bat berriz atzematean aurretik ateratakoa galtzen dela. 

 

19.Irudia: Irudia atzematearen bukaera. 

Atzemandako irudia ez baduzu gorde nahi <Irten botoia> sakatu. 

Behin irudia kargatuta dagoenean, botoiaren barruan nola gelditzen den 

ikusiko duzu. 

 

20.Irudia: Aukeraturiko irudia botoian aurre ikusi. 
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Irudia ezabatu nahi baldin baduzu <X> sakatu eta ondoren, sakatu 

<Aldaketak gorde> botoia. 

 

21.Irudia: Botoiaren irudiaren edizioaren bukaera. 

1.1.3 Botoiaren soinua: 

Botoiaren soinuaren gunean <Soinua kargatu> (fitxategi batetik), <soinua 

ezabatu> eta <soinua grabatu> (gailu beratik) aukera daukazu. Azken 

funtzio hau gailuak soinu sistema eta mikrofonoa duenean agertuko da. 

Sistemak mp3 soinu formatua soilik onartzen du. 

 

22.Irudia: Botoiaren soinuaren edizio gunea. 
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Botoiaren irudiaren atalean bezala, soinua editatzerakoan bi aukera dituzu: 

1.Soinu berri bat txertatu fitxategi batetik.Irudi berri bat txertatu fitxategi 

batetik.<Soinua kargatu> botoia sakatzean, besterik adierazi ezean, e-

Mintzako soinuak aurkitzen diren karpetan kokatzen den leiho bat irekitzen 

da . Zure irudia gordeta duzun karpetara heldu behar zara. Soinuan klikatu 

eta <Ireki> botoia sakatu. Gogora itzazu soinuari dagozkion aurreko 

gomendioak. 

 

23.Irudia:Fitxategi batetik soinua txertatu. 

2. Soinu bat atzeman gailutik, gailuak mikrofonoa baldin badu.Zure gailuak 

soinu sistema eta mikrofonoa integratuak baditu, <Soinua kargatu> 

aukeraren alboan audioaren ikonoa agertuko da. Sakatu hemengrabaketa 

burutzeko. 

 

24.Irudia: Soinuaren grabaketa egiteko botoia. 



 23 

Behin botoia sakatuta, leiho hau irekiko da: 

 

25.Irudia: Soinuaren grabaketarako lehen leihoa. 

Grabaketa bukatu duzunean, sakatu <Amaitu grabaketa>. Aurreko botoi hau 

<Grabaketa hasi> botoia dagoen leku berean agertuko da. 

 

26.Irudia: Soinuaren grabaketarako bigarren leihoa. 
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Soinua kargatu eta gero,<Soinua txertatu> botoiaren azpian dagoen <Play> 

botoia sakatuz soinua ongi entzuten den frogatu dezakezu. 

 

27.Irudia: Soinu berria entzuteko botoia. 

Beste atalik editatu ez nahi baduzu, sakatu <Gorde aldaketak>. 

 

28.Irudia: Botoiaren soinuaren edizioaren bukaera. 
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Botoiaren soinuaren edukia ezabatu nahi baldin baduzu <X> sakatu eta 

ondoren, sakatu <Aldaketak gorde> botoia. 

<X>a nahi gabe sakatu baduzu, sakatu <Gorde gabe itzuli> eta berriz sar 

zaitez aurkitzen zinen gune berdinera. 

1.1.4 Botoiaren bideoa: 

e-Mintzan bideoa hautazkoa da, horregatik programak ez dakar bideo bat 

elementu bakoitzeko. Baina, e-Mintzako bertsio aurre eratuan frogatu 

dezakezun bezala, badaude elementu batzuk, irudia eta soinuaz gain, bideo 

lotua dakartenak. Erabiltzaileak elementu bat bideoari esker hobe ulertuko 

duela uste baldin baduzu, zu zeuk txertatu dezakezu. 

Botoiaren irudiaren eta soinuaren gunean bezala, botoiaren bideoan 

<Bideoa kargatu> (fitxategi batetik), <Bideoa ezabatu> eta <Bideoa grabatu> 

(gailu beratik) aukera daukazu. Azken funtzio hau gailuak soinu sistema eta 

mikrofonoa duenean agertuko da. 

Sistemak soilikflv bideo formatua onartzen du. 

 

29.Irudia: Botoiaren Bideoa edizio gunea. 
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Bideoa txertatzeko bi aukera dituzu: 

1.Bideo berri bat txertatu fitxategi batetik.<Bideoak kargatu> botoia 

sakatzean, besterik adierazi ezean, e-Mintzako bideoak aurkitzen diren 

karpetan kokatzen den leiho bat irekitzen da . Zure bideoa gordeta duzun 

karpetara heldu behar zara. Bideoan klikatu eta <Ireki> botoia sakatu. 

Gogora itzazu bideoari dagozkion aurreko gomendioak. 

 

30.Irudia: Fitxategi batetik bideoa txertatu. 

2. Bideo bat atzeman gailuko webcamatik.Zure gailuak webcama badu edo 

webcam bat instalatua baduzu, <Bideoakargatu> aukeraren alboan bideo 

makina baten ikonoa agertuko da. Sakatu honen gain eta leiho berri bat 

irekiko da. Ikonoan sakatzean, grabaketa egiteko leihoa irekiko da. Hasteko 

sakatu <Grabatu> botoia eta bukatzerakoan sakatu <Stop> botoira. Bideoa 

automatikoki bidaltzen du bideoaren sailera. 
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31.Irudia: Bideoaren grabaketa webcamatik. 

Behin bideoa kargatuta izan den, <Bideoa kargatu> azpian dagoen <Play> 

botoia sakatuz bideoa zuzen ikusten dela frogatu dezakezu. Irekitzen den 

leihoa ixteko sakatu <Itxi bideoa>. 

 

32.Irudia: Autore Tresnatik bideoaren bistaratzea. 
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Beste atalik editatu ez baduzu nahi sakatu <Gorde aldaketak>botoia. 

Nahi duzuna botoiaren bideoaren edukia ezabatzea baldin bada, sakatu <X> 

eta ondoren sakatu <Gorde aldaketak>. 

<X> botoia nahi gabe sakatu baduzu, sakatu <Gorde gabe itzuli> eta sartu 

zaitez aurkitzen zinen leku berdinera. 

 

33. Irudia: Botoiaren bideoaren atalaren edizioaren bukaera. 

1.1.5 Botoiaren kolorea: 

 

34.Irudia: Koloreen edizioa. 
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Ez baduzu beste atalik editatu nahi, sakatu <Gorde aldaketak>. 

Kolorez nahastu bazara, hasi berriz ere. 

1.2 HERRESTATU eta ASKATU: 

Batzuetan pantaila baten barruan elementuak irizpide desberdinen arabera 

antolatu nahiko dituzu, adibidez: erabilpen maiztasunaren arabera, talde 

berdineko elementuak bateratzeko, etab. <Herrestatu eta Askatu> funtzioak 

programatik (ez Autore Tresnatik) pantaila baten barruan dauden 

elementuak antolatzeko aukera ematen dizu. 

 

35.Irudia: HERRESTATU eta ASKATU botoia. 

<BAI>, <EZ> eta <IRTEN> botoietan bezala titulua, irudia, soinua, bideoa 

eta koloreak editatu ditzakezu. Begiratu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK (16.orri.). 

Funtzio hau Autore Tresnatik gaitu eta ezgaitu daiteke. Aktibatuan 

dagoenean hau erabili ahal izango duzu programatik. Ezgaitua dagoenean, 

<HERRESTATU eta ASKATU> botoia programatik desagertuko da. 
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36.Irudia: e-Mintza programa HERRESTATU eta ASKATU botoia aktibaturik eta 

desaktibaturik. 

<HERRASTATU eta ASKATU>gaitu edo ezgaitu: 

 

37.Irudia: HERRESTATU eta ASKATU gaitu edo ezgaitu. 

<Gorde aldaketak botoiean sakatu <HERRESTATU eta ASKATU> ikonoa 

programan agertu dadin edo ez. 
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<HERRESTATU eta ASKATU>gaiturik dagoenean, funtzio hau erabili ahal 

izango duzu e-Mintzaren barruan. Horretarako, aldaketak egin nahi dituzun 

pantailan aurkitzen  

 

zarenean, <HERRESTATU eta ASKATU> botoia sakatu beharko duzu eta 

botoiaren gainean lauki hori bat agertzean, nahi dituzun aldaketa guztiak 

egin ahalko dituzu, beti aldatu nahi dituzun elementuak pantaila berean 

aurkitzen badira. 

 

38.Irudia: HERRESTATU eta ASKATU funtzioaren funtzionamendua. 

Bukatu duzunean sakatu berriz botoiean eta <HERRESTATU eta ASKATU> 

funtzioa ezgaitua izango da. 

1.3 NI: 

<BAI>, <EZ> eta <IRTEN> botoietan bezala titulua, irudia, soinua, bideoa 

eta koloreak editatu ditzakezu. Begiratu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK (16.orri.). 
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39.Irudia: NI botoiaren edizio gunea. 

Aldi berean, NI botoia fitxa pertsonal bat da. Datu pertsonalak sartzeko 

sakatu <Editatu datu pertsonalak> eta nahi dituzun datuak sar ditzakezun 

leiho berri bat irekiko da.  

Bukatzerakoan sakatu <Gorde eta itzuli> eta hasierako pantailara itzuliko 

zara. 

 

40.Irudia: DATU PERTSONALEN edizio gunea. 
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1.4 AGENDA: 

<BAI>, <EZ> eta <IRTEN> botoietan bezala titulua, irudia, soinua, bideoa 

eta koloreak editatu ditzakezu. Begiratu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK (16.orri.). 

 

41.Irudia: AGENDAren edizio gunea. 

AGENDAk pertsonaren bizitza antolatzen laguntzen dizu. Horretarako sakatu 

<Editatu Agenda-datuak> eta denboraldi batetarako aurreikusitako ekintzak 

programatzeko eremuan sartuko zara. 

 

42.Irudia: AGENDAren datuen edizio gunea. 
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Funtzio honek egun bateko denboraldi bakoitzeko gehienez sei ekintza 

programatzeko aukera ematen du. 

Era zehatz batean ematen den ekintza bat sartu nahi baduzu, sakatu nahi 

duzun egunean eta ekintza hori deskribatzen duten datuak sartzeko leihoa 

irekiko da. Zereginen bat jada sortua badago, lapitzaren gain sakatuz aldatu 

dezakezu. 

 

43.Irudia: Ekintzen datuak sartzeko leihoa. 

Berriz, ekintza batzuk aldizka errepikatuko dira. Horregatik, <Programatu 

aldizkako ekintzak> funtzioarekin, edozein ekintza automatikoki nahi duzun 

egunetan errepikatzea egin dezakezu.  

 

44.Irudia:Alditasun batez ekintzak errepikatzeko aukera desberdinak. 
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Aldi berean, gezian sakatu eta ondoren aldizkako ekintzak programatzeko 

aukeratariko batean (astelehenero, adibidez) sakatzean, aurretik sorturiko 

zereginak aldatu ahal ditzakezu.  

Kontuan izan, data batean sakatzen duzunean eta bertan dagoen ekintza 

aldizkako ekintzak programatzeko aukera baten barne badago eta zeregin 

hau aldatzen baduzu ekintzak programatzeko aukera horren barne dauden 

data guztietan aldatuko duzula. 

Edozein ekintza sartzeko, hurrengo eremuak bete behar dituzu: 

 

45.Irudia: Ekintza bat sartzeko jarraitu beharreko pausuak. 

a)Irudia kargatu: 

Ekintza deskribatzen duen irudia txertatzeko sakatu <Irudia Kargatu>ren 

gain. Leiho berri bat irekiko da eta bertan, erabiliko duzun irudia dagoen 

fitxategia bilatu beharko duzu eta aukeratu. Bukatzeko sakatu <Ireki>. 
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46.Irudia: Fitxategi batetik irudia kargatu. 

 

Aukeratutako irudia ez bada egokia, beste irudi batengatik aldatu dezakezu 

prozesu bera jarraituz edo ezabatu dadin<X>a sakatuz. 

 

 

47.Irudia: Irudiaren bistaratzea. 
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b)Eginkizunaren ordua: 

Gune hontan ekintzaren ordua sartu behar duzu. Garrantzitsua da kontuan 

izatea ekintzak sartutako orduaren arabera ordenatzen direla. Beraz, ordua 

beti hurrengo formatuan sartzea gomendagarria da: OO:MM, O digitua 

orduari dagokiona izanik eta M minutuei dagokiona. Adibidez: goizeko 9ak, 

09:00 idatziko da eta gauekoa 9ak, 21:00. 

Ekintza ordurik gabeko zeregin sekuentzia batean, eremu hau ordenaturiko 

zenbaki sekuentzia batekin bete ahalko da, lehenengo ekintza 1 zenbakia 

izanik eta azkenekoa 6a. 

 

48.Irudia: Ekintza sortzeko bete beharreko atalak. 

c)Eginkizunaren deskribapena: 

Sartu erabiltzaileak ekintza identifikatzeko behar duen testua. 

d)Nabarmendu: 

Ekintza batek besteek baino garrantzi handiagoa izan dezan <Nabarmendu> 

aukera erabili dezakezu. Markatzen baduzu, ekintza hau hori kolorez 

inguratura agertuko da. 
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Behin aurreko atalak bete dituzula, erabiltzaileak <AGENDA> botoia 

sakatzean antolaturiko ekintzakautomatikoki agertuko dira egun horretan. 

 

49.Irudia: AGENDA e-Mintzan. 

2.  ARBELA: 

Arbela pantailaren erdialdean aurkitzen den eremua da. Bertan erabiltzaileak 

hautatzen dituen elementuak kokatzen doaz, gehienez sei elementu ditzazke. 

Funtzio honen bidez esaldiak egin daitezke eta behin sekuentzia bukatuta, gezi 

bat duen botoi urdina sakatuz esaldi osoa entzuten da. Osterantzean, nahastu 

egin bada, ezabagailua sakatuz hautatu duen azken elementua ezabatuko da. 

 

50.Irudia: Arbelaren gainean eginiko esaldi baten adibidea. 

Gogoratu zazu <HASIERA> botoia sakatzen baduzu aurretik hautatutako hitz 

guztiak ezabatzen direla eta e-Mintzaren hasierako pantailara itzuliko zarela.  
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Autore Tresnatik, beste guneetan bezala, arbelaren ertzaren eta hondoaren 

koloreak editatu ditzakezu. Begiratu OINARRIZKO EDIZIO INSTRUKZIOAK, 

Botoiaren koloreaatalean (28.orri.).   

 

3.  PANTAILAREN KOLOREAK eta SENTIBERATASUNA: 

Atal honetan erabiltzaileak nahiago dituen koloreekin pantaila eta ertzak eratu 

ditzakezu, hipersentiberatasuna aurkezten duen koloreak ekiditen. Begiratu 

OINARRIZKO EDIZIO INSTRUKZIOAK, Botoiaren koloreaatalean (28.orri.).  

Aldi berean, botoien sentsibilitatea aukeratu dezakezu. Hau da, programak 

aukeratzeko eta elementua entzuna izan dadin, botoia sakatuta eduki behar 

duen denbora. Era honetan, erabiltzailearen motrizitateari egokitu dakioke.  

4. KATEGORIAK eta BERTAKO ELEMENTUAK: 

4.1. Kategorietan barneratzea eta hauen pertsonalizatzeko aukerak: 

e-Mintza 12 kategoriaz ornituta dago, hauteriko 10 kategoria elementuak 

barne dituzte eta beste bi (PERTSONALIZATZEKO 1 eta 

PERTSONALIZATZEKO 2) erabiltzailearen beharren arabera betetzekodira. 

Aurretik zehaztutako kategoriak OBJETUAK, AKZIOAK, PERTSONAK, 

LEKUAK, INTERESAK, OSASUNA, ADJETIBOAK, ESALDI EGINAK, 

JANARI EDARIAK eta IKASKETAKdira. 

 

51.Irudia: e-Mintzan gehienezko kategoriekin. 
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Kategoria bakoitzean honekin harremana duten elementu (titulua, irudia eta 

soinua dutenak) kopuru bat datoz. Adibidez, OBJETUAK kategorian, 

hurrengo elementu hauek aurki ditzakezu: Armairua, Guraizeak, Jertsea… 

 

52.Irudia: AKZIOAK kategoriako elementuak e-Mintzako maila altuenean (12 kategoria). 

e-Mintza erabiltzen hasteko, kategoriak eta elementuak erabiltzaileak 

eguneroko bizitzan erabiltzen dituenetan gutxitzea gomendatzen da. Hau da, 

erabiltzaileak elementu zehatz bat duen agenda erabiltzen badu, e-Mintzan 

hau bateratzea, beti kategoria, elementu, kolore eta irudiak errespetatuz. 

Modu honetan errazagoa egingo zaio euskarri aldaketa ulertzea.  

 

53.Irudia: e-Mintza lau kategoriatara moldatuta. 
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Aldiz, hautazko komunikazio sistemetan barneratzen ari baldin bada, 

kategoria bakar batekin hastea gomendatzen da eta bakarrik bere beharrei 

erantzuteko oinarrizko elementuak sartzea, ura, janaria, eskatzen dituen 

ekintzak edo gustatzen zaizkionak, pisa egin, lo egin, ikastola…  bezalakoak. 

 

54.Irudia: e-Mintza kategoria bakar batera moldatua. 

Aurretik aipatutakoa betetzea oso garrantzitsua da. Bestela erabiltzaileak 

estimulu gehiegi jaso ditzake eta arreta galdu bait dezake. Honek tabletaren 

funtzioa ez ulertzera eramango dio edo zailtasun maila altuaren 

ondoriozfrustrazioa sortu ahalkolioke.Horrexegatik, garrantzitsuena 

erabiltzailea ongi ezagutzea da eta bere beharrak eta gaitasunak 

antzemanak izatea.  

Elementuekin ohitzen doan neurrian gutxika kategorien eta elementuen 

zenbakia gehitzen joan daiteke bere beharren, interesen eta aukeren 

arabera.  

4.2. Kategoria zenbakien erabakia: 

e-Mintzan kategoriabat ikusgai egote ala ez erraza da. Kategoria bakoitzaren 

botoiaren gainean <Ikusgai> jartzen duen marka bat ikus dezakezu. Hemen 

klik egiten baduzu, kategoria desmarkatzen duzu eta ez da ikusgai egongo 

programako pantailan. 
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55.Irudia: Kategoriak kendu edo gehitu. 

4.3. Kategoria eta bertako elementuak editatu: 

Edozein kategoriaren botoiean sakatu, honen eta honek barne dituen 

elementuen edizio gunera sartzeko. 

 

56.Irudia: Kategorien edizio gunea. 

4.3.1. Kategoriaren edizio gunea: 

Kategoriaren botoian titulua, irudia eta kolorea editatu ditzakezu 

hurrengo moduan: 



 43 

4.3.1.1. Kategoriaren titulua: 

Kategoriari tituloa aldatu nahi baldin badiozu, sartu testu berria 

<Botoiaren Titulua> leihoan. 

4.3.1.2. Kategoriaren botoiaren irudia: 

Kategoriaren botoiari irudia aldatzeko jarrai itzazu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK (16.orri.).  

4.3.1.3. Kategoriaren botoiaren kolorea: 

Botoiaren kolorea aldatzeko jarrai itzazu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK, Botoiaren kolorea atalean (28.orri.). 

4.3.2. Elementuen azalpena eta edizio gunea: 

Kategoria bakoitzeankategoria honekin harremana duten elementuen 

(hitz)zerrenda bat dago. Zerrenda honen barruan dauden elementuak 

hautatuz, hauek editatu, aktibatu eta antolatu ditzakezu 

erabiltzailearentzat ahalik eta era hoberen. 

 

57.Irudia: Kategoriaren barruko elementuak. 
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4.3.2.1. Bilaketa: 

Bilaketa errazteko helburuarekin, sar itzazu bilatzen duzun 

elementuaren karaktereak eta honekin bat egiten duten elementuak 

agertuko dira. 

 

58.Irudia: Bilaketa errazten duen leihoa. 

4.3.2.2. Edizioa: 

Elementuen zerrendan bakoitzaren Titulua, Irudia, Soinua eta Bideoa 

editatu ahal duzu. Horretarako, editatu nahi duzun hitzaren gain sakatu 

behar duzu eta eremuak goiko aldean agertuko dira. Edozein elementu 

editatzeko begiratu OINARRIZKO EDIZIO INSTRUKZIOAK (16.orri.). 

 

59.Irudia: Elementuen edizio gunea. 
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4.3.2.3. Berria: 

Zerrendan ez dagoen elementu bat sortu nahi baldin baduzu, sakatu 

<Berria> botoiaren gain eta <Elementu berri bat sortu (kategoria)> 

leihoa agertuko da. 

 

60.Irudia: Kategoria baten barruan elementu berri bat sortu. 

Elementu berri bat sortzeko titulua, irudia, soinua eta bideoa (nahi 

izanez gero) sartu beharko dituzu. Begiratu OINARRIZKO EDIZIO 

INSTRUKZIOAK (16.orri.). 

Datu guztiak sartu ondoren sakatu <Gorde aldaketak>ren gain. Jarraian 

kategoriara itzuli nahi baduzu, sakatu zerrendako beste elementu 

batean eta <Itzuli Kategoriara > botoia berriz agertuko da. 

4.3.2.4. Gaitu eta Ezgaitu: 

Zerrendan datozen elementuak programan agertzea ez baduzu nahi 

ezgaitu daitezke elementuaren eta ondoren <Gaitu/Ezgaitu> botoiean 

sakatuz. 

Elementua ezgaitua dagoenean zerrendaren bukaeran kokatuko da eta 

orriaren zenbakia markatua izan ordez “ezabatua” testuarekin agertuko 

da. 
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61.Irudia: Elementuak Gaitu eta Ezgaitu. 

Ezgaitutako elementu bat berriz ere gaitu nahi baldin baduzu, 

elementuaren eta ondoren <Gaitu/Ezgaitu> botoiaren gain sakatu 

ezazu. 

4.3.2.5. Elementuak Igo eta Jaitsi: 

Elementuak orriz igo edo jaitsi ditzakezu. Elementu bat erabiltzaileak 

denbora guztian eskatzen badu, funtzio honekin elementu hau 

lehenengo orrialdean kokatu ahalko duzu. Osterantzean, maiz erabiltzen 

ez dituen elementuak, bukaeran jarri ahalko dituzu, beti erabiltzaileari 

komunikazioa errazteko eta zorrozteko asmoarekin.  

 

Horretarako, aldatu nahi duzun elementuan klik egin eta ondoren sakatu 

<Igo> edo <Jaitsi> egin nahi duzunaren arabera. 

4.3.2.6. Elementu erlazionatuak: 

Komunikatzeko tresnan, elementu bakoitzak, pantailan aldiberean 

agertuko diren, bost elementu arte erlazionatzeko aukera ematen du. 

Funtzio honen helburu nagusia erabiltzaileari esaldien eraikuntza 

erraztearena da. 
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62.Irudia: Elementu erlazionatuak e-Mintzan. 

Sartu nahi dituzun elementu erlazionatuak aurretik kategoriarenbaten 

barne sortuak egon behar direla gogoratzea garrantzitsua da. 

Horrexegatik, elemtua bat sartzeko pausu hauek jarraitu behar dituzu.   

 

63. Irudia: Elementu erlazionatu bat sortzeko jarraitu beharreko pausuak. 
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a) Kategoria:   

Erlazionatu nahi duzun elementua zein kategoriatan dagoen 

markatu. 62. irudia begiratu. 

b) Elementua: 

Erlazionatu nahi duzun elementua aukeratu. 62. irudia begiratu. 

c) Gehitu: 

Sakatu <Gehitu> botoia elementua gordetzeko. Jarraian beste leiho 

bat agertuko da beste elementu erlazionatu bat sortzeko aukera 

ematen dizuna. Elementu bakoitzak gehienez sei elementu 

erlazionatu izan ditzake. 62. irudia begiratu. 

d) Kendu: 

Aurretik sorturiko elementu erlazionatu bat kendu nahi baduzu, 

sakatu <Kendu> eta elementu hori desagertuko da. 
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Amaierako behaketak: 

Hau da dena. e-Mintza era pertsonalizatuan editatzen badakizu. Erabiliko duen 

pertsonarentzat erabilgarria izango dela espero dugu. Laguntza ulerkorra eta 

baliagarria den egitasmo koherente baten barne dagoen komunikazio tresna bat dela 

nabarmentzen dugu.  

e-Mintzako webgunean proiektuaren zenbait bideo aurkitu ditzakezu, proiektuaren 

jatorriari, erabilerari eta maneiuari buruz. 

http://fundacionorange.es/emintza.html 

Edozein iradokizun baduzu, deskarga burutu zenuen orrian aurkitu dezakezun 

galdeketa bete ezazu mesedez. 

 

63.Irudia: Iradokizunak bidali. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacionorange.es/emintza.html
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