
ARGIA-KO VIDCAST-A NOLA ERABILI

0- Eskema: 

 1 Zer da hau?
 2 Bi aukera:

 2.1 Programarik instalatu gabe: YouTube
 2.2 Programa bat instalatuta: Miro edo iTunes

 2.2.1 Nola instalatu Miro
 2.2.2 Nola instalatu Itunes

1- Zer da hau? 

Vidcast-a etorkizunean izango dugun Interneteko telebista edo 'telebista kartara' 
kontzepturantz emandako pausoetako bat da. Video podcast terminoaren laburdura da.

Gustuko dituzun programetara harpidetzeko aukera ematen dizu, eta behin harpidetuta, 
gustuko duzun saio hori eguneratzen den bakoitzean, bera bakarrik jaitsiko da zure 
ordenagailura, zuk ezer egin beharrik gabe.

ARGIA-k ere aukera hau ematen du, eta gure vidcast-era harpidetzen bazara, zure 
ordenagailuan jasoko dituzu egiten ditugun bideo guztiak, gure webgunera sartu beharrik 
izan gabe azken berrikuntzak zein izan diren ikustera.

Harpidetza doakoa da.

2- Bi aukera dituzu harpidetzak egiteko:

2.1- Inongo programarik jaitsi gabe: YouTube
2.2- Vidcastak kudeatzeko prestatua dauden programa bat jaitsi: Miro edo iTunes



2.1- Inongo programarik jaitsi gabe: YouTube

YouTube webgunean gure bideo eta diaporama guztiak zintzilikatzen ditugu. Zure 
erabiltzailea sortua baduzu, www.youtube.com/argiaastekaria helbidean sartu eta goian 
ezkerrean, horiz, “Subscribe” botoia sakatzea nahikoa da. Hilabete amaieran e-postan 
Argiak egin dituen bideoen berri izango duzu.

Aldiz, ez bazara erabiltzailea, http://www.youtube.com/create_account helbidean 
sartu eta zure erabiltzailea sortu behar duzu. Honekin YouTubera zure bideoak igotzeko 
aukeraz gain, bideoak bozkatu, iruzkinak egin, eta erabiltzaile batzuek egiten dituzten 
bideoetara harpidetzeko aukera izango duzu. Azken aukera hau da interesatzen zaigun 
aukera.

Behin erabiltzailea sortuta, www.youtube.com/argiaastekaria helbidean sartu eta goian 
ezkerreko partean “Subscribe” jartzen duen lekuan klik egitea aski da. 

2.2- Programa instalatzea erabaki baduzu: Miro edo iTunes

Gehiago ere badauden arren, guk bi programa hauek gomendatzen dizkizugu: Miro edo 
iTunes. 

[Bideoak ikusteko gai den iPod-ik baduzu, Itunes instalatuta izango duzu. Argia-ko 
vidcast-era harpidetzen bazara, Argia-ko bideoak nonahi ikusteko aukera izango duzu]

http://www.youtube.com/argiaastekaria
http://www.apple.com/itunes/
http://www.getmiro.com/
http://www.youtube.com/argiaastekaria
http://www.youtube.com/create_account


2.2.1 Miro instalatuko dut (7 pauso):

1- www.getmiro.com helbidean sartu.

2- Ezkerrean behean berdez dagoen “Download Miro” sakatu

3- Instalatu jaitsi berri duzun programa (10 minutu inguru behar ditu instalatzen).

4- Ireki programa eta goian eskuinean, “Cuenta” edo “Account” jartzen duen lekuan klik 
egin, eta gorriz atera berri diren aukeretan, “Registrar ahora” edo “Register now” sakatu, 
behean.

http://www.getmiro.com/


5- Erabiltzaile izena, e-posta eta pasahitza aukeratu.

6- Listo, Miro erabiltzeko prest zaude. Orain Argiako vidcastera harpidetzeko, lotura 
honetan klik egin (edo nabigatzailean itsatsi http://www.miroguide.com/feeds/12865 
helbidea) eta “Add feed to Miro” sakatu.

7- Ezkerrean “Argia.com – Bideoak” atal berri bat sortu zaizu eta hor topatuko dituzu 
bideoak.

http://www.miroguide.com/feeds/12865
http://www.miroguide.com/feeds/12865
http://www.miroguide.com/feeds/12865


2.2.2 iTunes instalatuko dut:

1- http://www.apple.com/itunes/ helbidetik iTunes programa jaitsi, ezkerraldean dagoen 
botoian klik egin.

2- Webguneak detektatzen duenez zein den gure ordenagailuak behar duen bertsioa, 
nahikoa da berriz “Download now” sakatzea (E-posta jartzea ez da beharrezkoa) 

http://www.apple.com/itunes/


3- Instalatu jaitsi berri duzun programa.

4- Lotura honetan egin klik, eta iTunes programak ireki behar luke momentu batzuen 
ondoren. Denbora bat pasa bada eta ez bada ireki, sakatu “View in iTunes” botoia. 

5- Argiako logoaren azpian dagoen “Subscribirse gratis” botoia sakatu eta harpidetuta 
egongo zara.

6- Ezkerrean, “Podcasts” jartzen duen lekuan “Argia.com” agertuko zaizu, eta iPod edo 
antzeko aparailurik baduzu, bideoak edonon ikusteko aukera izango duzu.

http://itunes.apple.com/podcast/argia-com-bideoak/id347243164

