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IpuIna

Behin Bazen Internetek, manera irudikatuan eta poetikoan, Internet nola ibiltzen den 
azaltzen du. Haurrek usaian “zinez Internet hola martxan da?” galdetzen dute. Guk, baietz 
eta ezetz erantzuten dugu. Bai, ipuineko osagai guziak teknikoki zuzenak dira. Baina, 
pertsonaiak gure irudimenaren emaitza baizik ez dira. Osagai teknologiko konplexuak 
errazki aipatu ahal izateko irudi eta izen batzuk baizik ez dira. Azkenean, norberak 
hautatuko du Internet sarea irudikatzeko gehien gustuko duen forma.

TxosTenaren helburua

Txosten hau helduei – hezitzaileei eta burasoei – zuzendutako tresna pedagogikoa da. 
Ikuskizunaren oinarrizko ezagutzak aurkezten dizkie, alor teknikoa hobetsiz. Helburua 
helduak egia gezurretik bereizteko eta Interneten inguruko solasaldia sortzeko gai izatea 
da.

Ipuina sortzean, lau nozio nagusi azpimarratzea erabaki genuen : 

- gizakiek Interneten duten leku nagusia 
- bideraketa 
- Internet kutxaren edukia 
- datu
- paketeak 

Txosten honetan nozio horiek berriz aipatzen ditugu eta nozioen ulermena osoa eta 
koherentea izateko informazio gehigarriak eskaintzen ditugu. 

Behin Bazen Internet proiektuaren txosten pedagogikoa
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IsTorIoa – spoIler alerT / hedaTzaIle-hondaTzaIleekIn, kasu!

Hasteko, ikuskizunaren istorioa ezagutzea komeni da. Horra Dataren abenturak 
ezagutzeko edo berriz oroitzeko laburpen ttipi bat.

Data Interneten bizi da, Internet kutxa batean. Datu-paketeak 
bideratzen ditu eta pakete horiek bere kutxatik zerbitzarietara 
eramaten ditu. Gauza bakar batez beldur da: mendi bilotsuez. 
Mendi bilotsuak edo iletsuak izaki misteriotsuak dira. Legenda 
batzuen arabera, Internet kutxen inguruan dira. Egun batez, 
elektrika moztura baten ondorioz, Data bere pakete barnean 0 
eta 1 zenbakiak badirela ohartzen da. Orduan, zenbaki horiek zer 
diren jakiten entseatzen da. Bidean kausitzen dituen pertsonaien 
artean inkesta egiten du. Azkenean, beren artean komunikatzen 
duten makinak direla ulertzen du: ordenagailuek elkarri mezuak 
igortzen dizkiote eta berak mezu horiek garraiatzen ditu. Orduan, 
ordenagailu batera heltzen da eta gorago beste zerbait badela 
ulertzen du. Mendi bilotsuak dira. Bizirik dira eta haiek dute mundu 
oso hau sortu eta moldatu. Denak mendi bilotsuak gara.

Internet kutxaren eta zerbitzarien arteko bidaian, Data switchetik, modemetik, zuntz 
optikotik, bideratzaileetatik pasatzen da eta zerbitzarietara heltzen da. Beherago 
aurkezten dizkizuegun etapa ezberdinak dira. 

Ongi ibili!

13r3p.com

“ Behin bazen mundu miragarri bat,  

Internet zuten deitua...”

aurkIbIdea

- Ordenagailuak >> kode bitarra, bit eta byte-ak

- Sarea >> sare informatikoak, Internet, IP helbideak, Web eta Interneten arteko 
ezberdintasuna

- Datu-paketeak

- Internet kutxa >> Interneteko sarbide-hornitzailea, wifi ataka, switcha, 
bideratzailea/modema

- Bideratzaileak >> bideraketa taulak, bideraketa dinamikoa, pakete-kommutazioa

- Zerbitzariak

- Zuntz optikoa
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Ordenagailuak
Ordenagailuak eta ordenagailuen eratorriak (tabletak, 
telefono adimentsuak…) tresna liluragarriak dira. Internet 
nola ibiltzen den ulertzeko, hiru ezaugarri nagusi aipatuko 
ditugu.

Ordenagailua gisa horretako tresna bat da: 
• elektrizitateari esker ibiltzen da 
• agindu batzuk betetzen ditu (gizakiek emandakoak) 
• datu batzuk tratatzen ditu, hau da, informazioa. 

Adibidez: hor klik egiten dudalarik, dokumentu hau 
zabaltzen du

Geroago, bideratzaileak, zerbitzariak, switchak, modemak… 
aipatuko ditugu. Tresna horiek ere ordenagailuak dira, aipatu 
berri dugunaren adieran. Baina, eginkizun arras bereziak 
betetzeko konfiguratuak baitira, beren zereginaren arabera 
izendatzen ditugu.

Behin Bazen Interneten istorio labur bat
Behin, ordenagailuak asmatu genituen. Gero, informazioak trukatzeko, ordenagailuak beren artean 
konektatu nahi izan genituen. Horrela, Internet asmatu genuen. Ondorioz, Internet ulertzeko, lehenik, 
ordenagailu bat zer den ulertu behar dugu. 

“ Behin bazen mundu miragarri bat,  

Internet zuten deitua...”
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Bit eta byte 

0 eta 1 zenbakiak bit deitzen dira. Informatikan existitzen den informazio unitaterik 
ttipiena da. Byteetan bilduak dira. Byte 1 = 8 bit. 

Adibidez: “a” letra bi byteekin, hau da, hamasei bitekin kodetzen da.

Kode bitarra

Ordenagailuek tratatzen dituzten informazio guziak 0 eta 
1 zenbakien bidez kodetuak dira. 

Kodetze sistema hau kode bitarra deitzen da. Izan ere, bi 
sinbolo baizik ez ditu: 0 eta 1. 

Kode bitarra morse kode gisako bat da. Informazio mota 
guziak kodetzeko ahala ematen du: testuak, soinuak, 
irudiak, bideoak... 

Zergatik 0 eta 1 zenbakiak?

Funtzionatzeko, ordenagailu batek elektrizitatea behar du. Funtsean, ordenagailu bat 
gauza bakarra egiten dakien tresna da: tentsio elektriko altuak eta baxuak konparatzea. 
Hortik dator kode bitarra: 0 zenbakia tentsio elektriko baxuarena da eta 1 zenbakia tentsio 
elektriko altuarena.

Informatikan, byteak informazioa neurtzeko unitate gisa erabiltzen dira. Hona ezagunak 
diren zenbait anizkoitz: 
• Megabyte, Mo deitua: 1 000 000 byte 
• Gigabyte, Go deitua: 10 000 000 000 byte
• Terabyte, To deitua: 10 000 000 000 000 byte 

Ordenagailu bat 0 eta 1 zenbakien itxurako informazio  

kodetua tratatzen duen tresna da.

Byte batek 256 egoera izan ditzake. Izan ere, 28 = 256.

“ Behin bazen mundu miragarri bat,  

Internet zuten deitua… “
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Sarea 
Ordenagailuak asmatu ostean, elkarren artean 
konektatu nahi izan genituen. Hala, informazioa 
tratatzeaz gainera, ordenagailuek informazioa 
trukatzen ahalko zuten ere. Horretarako, sarea 
erabiliko zuten.

Urteak joan arau, sare mota ezberdinak saiatu ziren; 
adibidez, Minitela. Baina, sare hedatuena Internet da.

Sare informatiko batek - bere tamaina edozein izanik ere - hiru osagai ditu:

Gehiago ikasteko

Internet protokolo anitzi esker ibiltzen da. Protokolo nagusia sareari bere 
izena eman diona da: “Internet Protocol” (IP).

loturak
Internet loturak korapiluneak 
konektatzen dituzten (zuntz optikoko) 
kable batzuk edo hari gabeko lotura 
moldeak dira (wifi, 3G, 4G...).

korapiluneak
Interneten, korapiluneak 
erabiltzaileen ordenagailuak 
eta Internet ibili ahal 
izateko beharrezkoak 
diren ekipamenduak 
(bideratzaileak, zerbitzariak, 
switchak...) dira.

protokoloak
Sarean komunikatzeko modua 
zehazten duten arau multzoa dira.

“ Behin bazen mundu miragarri bat,  

Internet zuten deitua… “
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Internet edo web ? 
Web Interneten aplikazio bat da. Web nabigatzaile bati esker, hala nola Firefox edo Chrome, 
webguneetara sartzeko ahala ematen du. Beste Internet aplikazio batzuk ere badaude: e-mailak, 
txat, peer to peer (P2P) deskargatzea...  

Eta protokolo multzo batek aplikazio horietako bakoitza gidatzen du. Webaren kasuan, HTTP 
protokolo famatua erabiltzen da. 

Sareen sare bat
Internet sareen sare bat da. Informazioa trukatzeko, enpresenak, unibertsitateenak, 
elkarteenak diren milaka sare elkarren artean konektatzen dira. Internet baino lehen ere 
sare informatikoak baziren. Baina, ttipiagoak ziren, lokalizatuagoak eta ez zuten denek 
manera berean funtzionatzen. 

Internet asmatzea, ororen buru, sare ezberdin horiek elkar ulertzeko eta informazioak 
trukatzeko ahala ematen zuten protokoloak sortzea izan da. Hala, mundu mailako sarea 
osatu da.

Hala, Internet IP helbide bidez identifikatutako eta protokolo batzuk 

jarraituz elkar komunikatzen duten tresna multzo bat da.

IP helbidea
Interneten bere bidea aurkitzeko, tresna bakoitzak IP helbidea deitzen den helbide 
bakarra jasotzen du. Tresna guziek helbide bat dute: ordenagailuek, noski, eta 
bideratzaileek, zerbitzariek, telefono adimentsuek... ere.

Gehiago ikasteko

Interneten, sare bakoitza ondoko sareei konektatua da eta beste sareetatik 
heldu diren komunikazioak “pasatzen uztea” onartzen du. Hori da Interneten 
funtzionamenduaren oinarria. Baina, urrunago ikusiko dugun bezala, hau ez 
da baitezpada urririk egiten...

Gehiago ikasteko

IP helbide bat puntuen bitartez bereizitako lau kopururekin idazten 
da; adibidez: 158.245.31.20.

Kopuru bakoitzak byte bat adierazten du, byte bakoitzak 256 egoera 
izan ditzakeelarik. Hala, lau miliar helbide idatz ditzakegu. Baina, gaur 
egun, ez da nahikoa! Horregatik, IPv6 izena duen notazio sistema 
berri bat sortu da. 667 milioi miliar helbide idazteko ahala ematen 
du...
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Paketeak
Interneten, datu-pakete itxurarekin, informazioa harat-
honat ibiltzen da. Ipuin osoan zehar Datak garraiatzen 
dituen paketeak dira. 

“ Etiketa? ”

“ Etiketa? ” Pakete bakoitza idazpuru batez eta 
transmititzeko datuez osatua da. Idazpurua Datak 
bideratzaileei aurkezten dien etiketa da. Honakoa 
biltzen du: 

Interneten egiten duen bidaian, paketea 
bideratzeko ahala ematen duen xede helbidea. 
Bidaia bereko pakete guziek helmuga bera baldin 
badute ere, Interneten ez dute bide bera hartzen 
(ikus Bideratzailea kapitulua). 

Paketeek ibilbide desberdina dutenez, helmugara 
“desordenan” heltzen dira. Pakete idazpuruak 
mezu orokorrean paketearen tokia zein den 
biltzen du eta tresna hartzaileari informazioa 
ordena egokian biltzeko ahala ematen dio.

Itxura numerikoa duten informazio guziak bezala, paketeak, hau da, idazpurua eta datuak, 
kode bitarrean kodetuak dira. Ondorioz, pakete bat 0 eta 1 zenbaki segida bat da.

“ Interneten, bazen Data pakete eramaile bat.”

ADIBIDEZ: E-mail bat bidaltzen dudalarik, sarean 
bidalia izan aitzin, datu-pakete anitzetan zatitua 
da.  Eta Interneten bidez bidaiatzen duten eduki 
guzientzat ere gauza bera da: bideoak, web-
orriak, argazkiak...
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Internet kutxa
Internet kutxa jendea Interneten konektatzea 
ahalbidetzen duen tresna da. 

Jende gehienentzat, hunkitzen eta ikusten ahal den 
Interneteko osagai bakarra da. Horregatik, gure 
istorioan leku nagusia du.

Gehiago ikasteko

Interneteko sarbide-hornitzaile guziek beren sarea dute. Sare 
horietako korapiluneak bezeroen ordenagailuak eta Interneteko 
sarbide-hornitzaileak bere sarea kudeatzeko erabiltzen dituen tresna 
guziak dira.

Baina, Internet sare guziak ez dira Interneteko sarbide-
hornitzaileenak. Interneteko sarbide-hornitzaileak jendearekin 
harremanetan diren operadoreak dira. Haiek ere Internet sare 
ezberdinak konektatzen eta ibilarazten dituzten operadore berezituen 
(jendearentzat ikusezinak) zerbitzuak alokatzen dituzte.

Interneteko sarbide-hornitzailea

Internet kutxa Interneteko sarbide-hornitzaile batek ematen du. Interneteko sarbide-hor-
nitzaileak enpresa pribatuak (Free, SFR, Orange...) edo elkarteak izan daitezke (French 
Data Network). 

Internet kutxa bat alokatuz, Interneteko sarbide-hornitzaileak konektatu ahal izateko eki-
pamendu teknikoa hornitzen du, baina, bereziki, Internet osatzen duten beste sare guzi-
etara konektaturik dagoen bere sarean sartzeko baimena ematen du.

Izenak dioen bezala, Interneteko sarbide-hornitzaileak Interneteko sarbidea ematen du.

Egileen oharra:

Interneten funtzionamendua ulertzeko, alor teknikoa ikusi behar da. Baina, alor 
ekonomikoa ere! Internet osatzen duten kableak, bideratzaileak eta tresna guziak 
norenak dira?

Lege, politika, kultura… mailako erronkak ere kontuan hartu behar dira. Horiek bigarren 
ikuskizun batean aipatuko ditugu.

“Data, Internet kutxa batean bizi zen...”
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Horiek dira Internet kutxa baten 3 eginkizunak (onartzen baditu): 
1 - Internet kutxaren eta etxeko ordenagailuen arteko lotura sortzea. Sare lokala sortzen 
duela erraten da. 

2 - ene Interneteko sarbide-hornitzailearen sarera konektatzea

3 - ene sare lokalari Interneteko gainerateko edukietara konektatzeko ahala ematea, 
komunikazioak bi zentzuetan pasatzen utziz.

Beste gisan erranik, ene sare lokala Internet osatzen duten milioika sareen parte da.

Internet eta sare lokala

Interneteko
 

sarbide-
horn itza ilearen 

sare

sare

sare

sare
sare

sare

sare

sare lok ala

switch

internet kut xa

bideratz ai le
mode m

Internet
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Switcha
Sare lokalaren “kontrol dorrea” da. Wifiari edo Ethernet 
kableari esker sortutako loturaren bitartez, inguratzen 
duten tresnekin konektatzen da eta paketeen zirkulazioa 
antolatzen du. 

Inguruko tresna horietako bat bideratzailea/modema da, 
Internetera sarbidea eskaintzen duena...

Ene Internet kutxan

Ingelesez “box” erraten zaio. Kutxa honetan osagai ezberdinak daude: wifi ataka, 
switcha, bideratzailea/modema. 

Wifi ataka

Tresna informatikoen artean eremu hurbileko komunikazioa 
gertatzeko baliabidea da wifia. Internet kutxa eta 
ordenagailuak, tabletak, telefono adimentsuak edota 
inprimagailuak elkarren artean konektatzeko ezaguna da 
bereziki. Wifia ez da Internet. Hedadura hurbileko tresnak 
elkarren artean konektatzeko baliabidea baizik ez da. 
Ethernet kable batekin ordezka daiteke.

“ Ordenagailura ekartzeko hamar wifi-surfer eta Internetera ekartzeko, 
hamabost pakete eramaile behar dira ! ”

“ Wifi surfer izatea, oso konplexua da ”



Interneten gidaliburua
Behin Bazen Internet ikusgarriaren arabera 13R3P konpainiak osatua - 13r3p.com 

Lizentzia CC BY-NC-ND 3.0 FR

13

Internet kutxa pertsona bat bere Interneteko sarbide-hornitzailearen 

sarera konektatzeko ahala ematen duen baliabidea da.

Eta Interneteko sarbide-hornitzailea Internet osatzen duten beste 

sareetara konektatua da.

Zehazki errateko, Internet kutxako bideratzailea/modema 
konexio-korapilo batera konektatzen da. Konexio-korapiloa 
erabiltzailearen etxetik hurbil kokatua da, bere auzoan edo 
herrian. Konexio-korapiloei esker, Interneteko sarbide-
hornitzaileek bezeroak sare osora konektatzen ahal dituzte. 

Behin bazen...
Gure ipuinean, konexio-korapiloa Mustatxa Bideratzaileak 
irudikatzen du. Internet kutxa 
Internetera konektatzeko, Aitatxi Modemek hura du deitzen. Eta, Internet kutxatik jalgitzen delarik, Datak bidean kausitzen duen 

lehen bideratzailea ere bada. Eta Internet kutxara sartzen delarik, azkena, noski...

Bideratzailea/modema 
Bideratzaile bat bi sareren (edo gehiagoren) arteko 
konexioa sortzen duen tresna da. 

Internet kutxa batean, bideratzaileak sare lokala Internetera 
konektatzen du. Bideratzaile guziak bezala, paketeak beren 
helmugaren arabera bideratzen ditu, baina, Internet kutxa 
batean, bi helmuga baizik ez ditu ezagutzen: Internet edo 
sare lokala.

“ Ba ! Aitatxi Modem hemen, konexioa aktibatzeko deitzen diat ! ”
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Bideratzaileak
Ez da Interneten maparik existitzen. Ez daiteke aldez 
aurretik pakete batek helmugara iristeko zein bide 
hartuko duen asmatu. 

Hortaz, bideratzaileen eginkizuna paketeak 
bideratzea da. Horretarako, helmugara iristeko 
biderik laburrena erakusten diete.

Pakete-kommutazioa

Datu-pakete bat bideratzaile batera heltzen delarik, bere idazpurua irakurria da. 
Bideraketa taulan idatzitako informazioetan oinarrituz, bideratzaileak paketea beste 
bideratzaile batengana bidaliko du, eta, hola, azkenean, helmugara iritsiko da.

Usu, bideratzaileak ez du paketearen ibilbide osoa ezagutzen. Baina, helmugatik 
hurbiltzen duen norakoan bideratzen du.

“ Bainan Mario, beti telefonoz ari zara ! ”

Bideraketa taulak

Bideratzaile bakoitza bere inguruko beste bideratzaileekin harremanetan dago, 
etengabe. Ezagutzen dituzten ibilbideei buruzko informazioak eta trafiko arintasunari 
buruzko xehetasunak trukatzen dituzte. 

Informazioak etengabe eguneratutako bideraketa tauletan idazten dituzte. 

Internet hain handia da eta hain fite kanbiatzen da non bideratzaileek ezin baitute sare 
osoari buruzko informazioa bildu. Bideraketa hop-by-hop edo jauzika egiten da.

ADIBIDEZ: Lillen nago eta Gibraltarrera joan nahi dut. Bidea zein den galdegiten 
badut, jendeak ez dit helmugarainoko bide zehatza adieraziko, baina, hegoalde-
ra buruz joan behar dudala erranen didate, eta, Parisera joateko bidea erakutsiko 
didate. Han, berriz ere bidea zein den galdetuko dut. Hego-mendebaldera buruz 
joateko autobidea erakutsiko didate, eta abar...

“ Mustatxa bideratzailea ! ”
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“ Zonbat jauzi egin ditun ?  ”

Bideratzaileek buxadurak saihestu behar dituzte. Abiapuntu eta helmuga bera duten 
paketeek ibilbide arras ezberdina hartzea maiz gertatzen da. 

Interneten lehentasuna abiadura da. Helmuga bera duten paketeak bide ezberdinetatik 
pasaraziz, buxadura arriskuak tipitzen ditu eta betetako sare zatiak saihesteko aukera 
ematen du.

Behin bazen...
Gure ipuinean, bideraketa taulak kleraz margotutako arbelarekin irudikatuak dira. 
Mario, Mustatxa bideratzaileko bidezaina, inguruko bideratzaileak deitzen aritzen da 
beti. 
Trafikoaren egoera ezagutzeko egiten du eta informazioak taulan idazten ditu. Beste 
bidezainak, Luigik, pakete-eramaileen etiketak irakurtzen ditu eta taulan idatzitako 
informazioen arabera bideratzen ditu. 
Bideratzaile bakoitzean gauza bera gertatzen da...

Datu-paketeek bideratzaileei esker bide egokienetik jauzika bidaiatzen 

dute, ahal bezain buxadura guti sortuz.
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Zerbitzariak
Zerbitzari bat Internetera beti konektatua den 
ordenagailu gisako bat da.

Bere eginkizuna datuak biltzea da (webguneetatik, 
dokumentuetatik, bideoetatik...). Hola, Interneteko 
erabiltzaileek datu horietara sarbidea izan dezakete.

“ Data, dorre handi baten aintzinean heldu  

zen,  Wikipedia zerbitzarira...”

Zerbitzariak jasotzen dituen eskaerei erantzuten die: erabiltzaile batek « Wikipediako 
“Internet” web orria ikusi nahi dut » eskaera egiten du. Zerbitzariak eskaera tratatzen du 
eta eskatutako datuak bidaltzen ditu.

Internetera konektatutako ordenagailu pertsonal batek zerbitzari funtzioa izan dezake.  
Baina, ardura, enpresa bati zerbitzari bat alokatzen zaio. Enpresak zerbitzariak etengabe 
Internetera konektatuak direla bermatzen du eta eskaera kopuru handia jasotzeko 
gaitasuna du.

Gehiago ikasteko
Cloud (hodeiak) edo data center (datu-zentroak) aipatzen 
ditugularik, eraikin klimatizatu handietan (zerbitzariek ez 
dute gainberotu behar) instalatutako zerbitzari multzo 
handiez ari gara. 
Cloud delakoa ez da beraz airean hodeien artean 
dabilen zerbait, ekipamendu industrial astuna eta energia 
kontsumitzaile handia da...

“ Itzulerako paketeak prest dira ! Bide on  !”

“ Argiabiadura !”
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Eta kableak non daude?
Hirian, zuntz optikoko kableak ur edo gas hodiekin batera bideratuak dira. Hirien artean 
kableek komunikazio ardatzak jarraitzen dituzte: autobideak, trenbideak...

Ozeanoetan, itsas azpiko zuntz optikoko kable batzuek kontinente eta irla ezberdinetako 
sareak elkarren artean konektatzeko ahala ematen dute.

Zuntz optikoa
Internet osatzen duten tresnak kableekin elkarri 
lotuak dira. Kable horiek zuntz optikoz eginak dira. 
Zuntz optikoa argia urrunera garraiatzeko gai den 
berina gisako bat da.

Zuntz optiko izpi bat arras fina da; guti gorabehera, 
ile baten loditasuna du. Plastikozko hodi batez 
inguratua eta babestua da.

Zuntz optikoan, 0 eta 1 zenbakiak argi-bultzada arras laburren bidez transmitituak dira. 1 
= argia, 0 = argirik ez.

Internet kutxan, modem « modulagailu-demodulagailuak » 0 eta 1 zenbakiak argi-bultzada 
gisa kodetzen dituen elektrika-bultzadak transformatzen ditu. Zuntzaren puntan, hargailu 
batek alderantzizkoa egiten du.

Gehiago ikasteko

Zuntz optikoan bidalitako argia izpi infragorria da. 
Gizakiek ez dute begiekin ikusten ahal. Zuntz optikoan, 
argia eta honek garraiatzen dituen datuak (kasik) argiaren 
abiaduran mugitzen dira. « Kasik » diogu, argia espazio 
hutsean berinan baino fiteago mugitzen baita (eta 
erreferentziazko « argiaren abiadura » espazio hutsean 
kalkulatua izan zen). Baina, berinan ere, zer abiadura!

“ Argiabiadura !”
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« Data arriva devant le serveur de Wikipédia ... »
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« Data arriva devant le serveur de Wikipédia ... »

Internet bezalatsu, txosten honek ere etengabeko bilakaera  bizi du. Beti hobetzen 
entseatzen gara. Eraginkorragoa eta eskuragarriagoa izateko helburua dugu.

Irakurle maiteak, lotsarik gabe, zuen galderen eta duden berri eman iezaguzue! Txosten 
hau hobetzeko, horren beharra dugu!

Horretarako, helbide honetara idatz iezaguzue: hello@13r3p.com 

Txosten hau Elodie Darquié eta Maryse Urrutyk egin dute, 13R3P antzerki 
konpainiarentzat, Behin Bazen Internet ikuskizunaren ulermena errazteko.

Txostena Creative Commons BY-NC-ND 3.0 FR lizentziapean dago, irispide librean. 
Honakoa erran nahi du:

Aitortu — Lana guk egin dugula onartu behar duzue, lizentziara heltzeko lotura bat jarri 
behar duzue eta lanari aldaketarik egin ote diozuen adierazi behar duzue. Argibide horiek 
arrazoizko modu batean adierazi behar dituzue, Lana eskaintzen duenak zuen lana edo 
lana erabiltzeko modua sostengatzen duela iradoki gabe. 

Ez komertziala — Ez duzue lan honekin, lan osoarekin edo lanaren zati batekin, 
merkataritzako erabilerarik eta irabazi ekonomikorik egiteko eskubiderik. 

Partekatu berdin — Jatorrizko lana osatzen duen materialarekin erremix bat, 
transformaketa bat edo sorkuntza bat egiten baduzue, ez duzue aldatutako lana 
banatzeko edo eskuragarri jartzeko eskubiderik.

Lizentzia honi buruzko argibide gehiago: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/deed.eu
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