
15 trucs per a Google, YouTube, Gmail i Google Maps 

Només té 15 anys acabats de fer, però ja posseeix tot un imperi. Aquí tens 15 trucs 
per a l'ús general dels productes de l'ecosistema Google.  

Compta amb gairebé 55.000 empleats, el seu índex de cerca ocupa més de 100 
milions de gigabytes i, des de 2010, ha adquirit una mitjana d'una empresa per 
setmana. Els dies en què Google era només un motor de cerca ja queden lluny. Ara 
el gegant de Palo Alto té una enorme quantitat de productes amb els quals ens 
comuniquem, treballem, parlem, veiem vídeos i explorar el món cada dia. Però tot i la 
familiaritat que tenim amb serveis com Gmail, YouTube o Google Maps, sempre hi 
ha nous trucs per descobrir. Aquí hi ha 15 d'ells que potser no coneguis. 

1 .  G o o g l e  S e a r c h  

La compra fàcil Si sols fer compres a Internet, Google Shopping és un gran aliat per 
trobar el millor preu - una cosa que no tothom sap. No només pots buscar qualsevol 
tipus de producte, sinó que a més pots filtrar els resultats segons categoria, rang de 
preu, marca o la teva pròpia ubicació. Per exemple, si vols comprar un MacBoook 
Pro, pots restringir els resultats per preu i mida de la pantalla, eliminant així fàcilment 
els models que no t'interessen. 

Shopping MacBook Pro 

Rangs de nombres L'operador ".. " serveix per establir un rang de valors, i per limitar 
una cerca amb aquests valors. Per exemple, si estàs buscant un baix de 5 o 6 
cordes, pots introduir al camp de cerca de Google " bass 5.. 6 string", de manera que 
els resultats només mostrin informació dels baixos de 5 o 6 cordes. 

Specificare 1 range 

Un altre exemple. Si la teva passió són les motos i busques informació sobre els 
models de cilindrada de fins a 600 cc, l'obtindràs fàcilment escrivint en el camp de 
cerca de Google " moto 600.. cc ". Si no posessis els dos punts i escrivissis només " 
moto 600 cc ", obtindries resultats relatius només a les motos d'aquesta cilindrada en 
concret. 

Range amb puntiniRange senza puntini 

El convertidor a només un clic de distància 

Google és també un gran convertidor d'unitats universal. Utilitza el camp de cerca 
introduint directament la conversió que vols fer ( per exemple, " convert 7 inches to 
cm ", o simplement " inches to cm " ) per obtenir el resultat de forma instantània. 

Convertitore 

En fer clic al menú desplegable podeu seleccionar diferents dimensions ( velocitat, 
pes, volum... ) i per a cada un d'ells, diferents unitats de mesura ( com polzades, 
milles, milles nàutiques... ). 

Convertitore menu a tendina 
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2 .  Y o u T u b e  

Edita els vídeos directament a YouTube 

Des de maig de 2013 YouTube inclou entre els seus serveis una suite d'edició de 
vídeo, però no tothom la coneix. La veritat és que ofereix eines molt interessants, 
incloent la possibilitat d'afegir un efecte càmera lenta. Comprova-ho per tu mateix ! 
Això sí, sempre i quan sigui un vídeo de la teva propietat o amb llicència Creative 
Commons. 

YT Video Editor 

Restringeix les teves cerques 

No sempre és fàcil trobar el vídeo que busques a YouTube. Algunes pàgines de 
resultats contenen tanta informació que sembla que el navegador va a explotar, i no 
saps exactament quin és el correcte. 

Per fer-te la vida més fàcil, YouTube permet l'ús d'alguns operadors per filtrar les 
teves cerques, com per exemple " allintitle: " que fa que només obtinguis com a 
resultat els vídeos que contenen totes les paraules de cerca en el títol. 

Per exemple, si vols veure el vídeo de l'actuació de Paul McCartney tocant 
Yesterday en un programa de televisió, pots buscar " allintitle: paul mccartney tv 
yesterday " i segurament els resultats seran molt més acords amb el que busques. 

YT allintitle 01 YT allintitle 

Comparteix un vídeo des d'un punt específic 

Sovint, quan comparteixes un vídeo en una xarxa social, només t'interessa un 
fragment concret del mateix. 

Per assegurar que el vídeo que acabes de compartir amb els amics començarà just 
en el punt interessant, un cop has fet clic a l'enllaç de compartir, introdueix el 
moment exacte en què vols que comenci al camp que apareix al costat de la 
direcció. 

YT Start vídeo at 

Una altra opció és visualitzar el vídeo fins a aquest moment exacte, posar-lo en 
pausa, fer clic dret sobre la imatge congelada del vídeo i seleccionar l'opció " Copia 
l'URL del vídeo a l'hora actual". 

Visualitza pel · lícules completes totalment gratuïts 

YouTube ofrecem més dels típics vídeos de curta durada, canals on pots veure 
llargmetratges complets - entre ells una secció gratuïta on pueder veure algun 
clàssic que ja no està protegit per drets d'autor. 

Film gratis 
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3 .  G m a i l  

Protegeix-te de l'spam Urooj Kazi, autor del bloc JustUfollow.com, explica un truc 
molt interessant per disminuir la quantitat d'spam que arriba a la teva safata 
d'entrada. Aquí tens la traducció del seu article sobre el tema: 

Aquest és l'aspecte típic d'una adreça de Gmail: xyz@gmail.com. És possible afegir 
qualsevol cosa després de " xyz ", separada per un signe "+", i els emails enviats a 
aquesta direcció seran igualment lliurats a la teva safata d'entrada de sempre. Això 
es deu al fet que Gmail tendeix a ignorar tots els caràcters després del signe +. Així, 
xyz + justunfollow@gmail.com, xyz + nothing@gmail.com i xyz + kittens@gmail.com 
són totes la mateixa adreça de correu. ¿ Per què podries utilitzar aquest truc ? Si ets 
com jo, segurament t'apuntes a un munt de blocs interessants, feeds RSS, etc. I com 
amb gairebé tot en aquesta vida, aquestes llistes de correu acaben sent el que no 
són, i la mateixa web en la qual confiar en el seu dia comença a enviar spam. Així, 
imaginem una situació hipotètica: t'has apuntat per rebre les actualitzacions del bloc 
de Google amb l'e-mail xyz + googleblog@gmail.com. Ara, si reps spam a la teva 
safata d'entrada i la direcció en el camp "Per " és xyz + googleblog@gmail.com, ja 
saps què llista s'ha convertit en un perill i pots desuscribirte immediatament. 

Rep missatges d'altres comptes de Gmail La majoria de nosaltres té diverses 
adreces de correu electrònic, fins i tot amb diferents proveïdors. Revisar i controlar 
totes elles pot ser un procés llarg i complicat, sobretot si les gestiones a través de 
webmail. En el cas de Gmail, però, gràcies a la seva funció de redirecció de correu, 
pots rebre missatges de totes les teves adreces de Gmail en una sola safata 
d'entrada. Per configurar-lo, pots seguir les instruccions oficials de Google. 

imap - gmail 

Envia una invitació Gmail ofereix una eina molt pràctica per a organitzar reunions de 
treball ( o no ) amb altres persones. Si vols crear un esdeveniment i convidar a la 
gent a participar-hi, crea un nou missatge de correu a Gail i fes clic al botó de 
"Insereix invitació". 

convido 

Les persones que introdueixis en el camp " Per a" són les que rebran la invitació. 
Omple els altres camps que t'interessin i dóna-li al botó " Enviar". Els participants 
rebran un correu electrònic com aquest: 

Convidi to a meeting 01 

Si accepten participar en la reunió, la invitació es convertirà automàticament en un 
esdeveniment en el Calendari de Google. 
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4 .  M a p e s  

L'opció Veure tot Quan visualitzes una àrea determinada a Google Maps, també 
apareixen alguns punts d'interès comercial. Però, hi ha alguna manera de que 
l'aplicació web mostri tots els punts disponibles, en lloc de només una petita part 
d'ells? Només cal fer zoom a l'àrea que t'interessa i després, en el camp de recerca, 
introduir un asterisc ( " * "). Així podràs veure tots els punts d'interès registrats en 
aquesta zona. Vedi tutto 

Els mapes personalitzats Maps cerca és un nou servei amb el qual pots crear i 
compartir mapes personalitzats. El servei és molt fàcil d'usar, i l'opció Take a tour et 
guia pas a pas per la creació d'un nou mapa. mappa personalizzata 

Pots, entre altres coses, agrupar els punts d'interès en una capa i mostrar les dades 
sobre el mapa, una funció que farà les delícies dels usuaris més avançats. 

5 .  C u r i o s i t a t s  

En els seus quinze anys d'història, Google ha creat nombrosos " ous de pasqua " i 
eines força curioses. Per acabar aquest article d'aniversari, anem a recordar tres. 

Tilt La primera és molt senzilla: introdueix la paraula " tilt " al camp de cerca de 
Google, i els resultats apareixeran en una pantalla lleugerament inclinada 
cap a un costat. Tilt 

Binari Quan fas una cerca a Google, es mostra el nombre de resultats que 
coincideixen amb la cadena de text introduïda. Fins aquí tot bé. Però si 
busques la paraula " binary ", veuràs que aquest nombre apareix 
precisament en codi binari. Binary 

Anagrames Si busques " Anagram ", Google us oferirà com a suggeriment de 
cerca... doncs això, un anagrama de la paraula anagrama. El suggeriment 
més s'adapta a l'idioma seleccionat. Anagram 
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