
 

  

 

WIKIMEDIA COMMONS – UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA 
 

UEU – Wikipedia ikastaroa 2017ko uztailaren 3a 

LIZENTZIAK: 
 

 Wikimedia Commonsera igotako materialak lizentzia 
egokiak izan behar ditu. 
 

 

 Hizkuntza: oraingoz gehiena EN, FR eta ES 
 

 Itzulpenaren garrantzia 
 Lankideen beharra 

 Commons biltegian dagoen materialak, soinu 
fitxategi, irudi, bideo, diagrama edo bestelakoa izan, 
LIZENTZIA LIBREA behar du nahitaez. 
 

 
Commons:Licensing 

 Fitxategia igotzeko morroiak aukera desberdinak 
erakutsiko ditu goitibeherako menuan. 
 

Modu errazena: nork bere lanak igotzea 

 CC BY SA: BERDIN AITORTU eta PARTEKATU: 
 

https://creativecommons.org/licenses/b
y-sa/4.0/deed.eu 

  Egilea eta iturria aipatu 

 Estekatu jatorrizko web orrira 

 Baldintza berdinetan berrerabili / 
birsortu 
 

 
 

 Gogoan izan Commonsen:  
   komertziala BAI (ezin bestez) 
 

 
 Irudien berrerabilera: HEGO eta IPAR EUSKAL HERRIA desberdin (berriz ere) 

 Denbora poderioz, IRUDIAK ASKE, betiere 
herrialdearen arabera. Espainian 80 urte / Frantzian 
70 urte    Egilea hil ondoren! 
 

Commons Estatu Batuetan oinarritzen 
da: 70 URTE 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Co
mmons:Copyright_rules_by_territory 

 Frantzia: paisaia eskubidea? EZ 
 

 

 Artelanak? EUSKARRI EGONKORRAK (BAI) /  
  MUGIKORRAK (EZ) 

 

  
Kasuen azterketa: 

 

   Egunkari bat, duela 80 urte   Kartel bat        

 Oroitarri bat (Donostia)  Eraikin bat (Montpellier)  Margolan bat (Aurelio Arteta) 

     
  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_rules_by_territory


 

  

 
1.  Egunkari lagin zaharra 

 

 

2.  Kartel bat 

 

3.  Oroitarri bat (Donostia, Paseo Berria) 

 

 

4.  Eraikin bat (Montpellier erdialdea, Antigone) 
 

 



 

  

 

 

5. Aurelio Arteta, Emakume bainulariak (1930) 

 
 

_____________________________ 

PAUSOKA AURRERA: 
 

 IZENA:  

  Commonesek ez ditu maite izen numerikoak; erabili izen deskriptibo bat. 

 

 DESKRIBAPENA:  

Hizkuntzak aukeratu (kodeak eta estekak) eta fitxategia deskribatu.  

 
  

KATEGORIZAZIOA: 

 Igoko dugun materiala nonbait egon behar da, fitxategi hori sailkatu egingo dugu. Era horretan, 
Commonseko bilaketa errazagoa izango da, eta ikusgai / erabilgarri jarriko dugu. 

 



 

  

 
 Zuhaitz egitura: Wikipedia eta Commons zuhaitz egiturako proiektuak dira. Kategoria guztietan 

zehatzena eta ikusgaiena zein den aukeratu behar dugu, gure beharren arabera. 
 

 Kategoriak sortu (esteka gorria): a) Zein hartzaileri bideratuta? Hizkuntza b) Sintaxia: wiki 
markatzeko lengoaia, laguntzak eta azpikategoriaren kokapena 

 
  

 
 Iritzi gatazka: adostasuna bilatu, integrazio ahalegina. 

 
 KOKAPENA: Commons:geocoding 

 
Kokapena mapa batean begiz kokatu (Alt+Klik): http://tools.freeside.sk/geolocator/geolocator.html 

 

 
 

  
----------------------------------- 

 

Hobespenak: Kategoriak kudeatzeko tresnak: Hot-cat eta Cat-a-lot. 
 

 

 

COMMONS LIZENTZIAKO WEBGUNE BATZUK 
 Gure Gipuzkoa Frantziako Komunikazio eta Kultura Ministerioa 

 Open data Eusko Jaurlaritza Berria 

 Txintxarri Lasarteko Herri Aldizkaria Rijsmuseum 

 Intef NY Metropolitan Museum 

 

http://www.guregipuzkoa.eus/
http://creativecommons.fr/ministere-de-la-communication-et-de-la-culture/
http://opendata.euskadi.eus/w79-home/eu/
http://www.berria.eus/
http://www.txintxarri.eus/
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=2&from=2017-07-02T19%3A24%3A01.1869761Z
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/image-resources

